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Dit betekent dat wanneer u in 
het ziekenhuis komt voor een 
afspraak op de polikliniek, u zich 
met een geldig legitimatiebewijs 
aanmeldt via de aanmeldzuilen. 
Ook wanneer u zonder afspraak 
naar het ziekenhuis komt, bij-
voorbeeld om bloed te laten 
prikken of voor het maken van 
een röntgenfoto of ECG, meldt u 
zich aan bij de aanmeldzuilen. 

Wanneer u het Laurentius 
Ziekenhuis binnenkomt, meldt 
u zich eerst aan bij de centrale 
aanmeldzuil in de entreehal en 
controleert u uw gegevens. 
Vervolgens krijgt u een dagticket. 
Met dit ticket meldt u zich aan bij 
de zuil op de polikliniek. Zo weet 
uw behandelaar dat u er bent. 
U kunt dan meteen plaatsnemen 
in de wachtruimte. 

Een eenvoudige en veilige 
manier van aanmelden!

Door u aan te melden via de zui-
len beschikt u altijd over actuele 
informatie over uw afspraak en 
de route ernaartoe. Daarnaast  
controleert de aanmeldzuil uw 
persoonlijke gegevens, waardoor 
deze altijd actueel zijn. Verder 
kunnen baliemedewerkers de 
vrijgekomen tijd besteden om u 
te helpen bij vragen of nazorg. 

Vanaf 15 mei 2019 
werken we in het 
Laurentius Ziekenhuis 
met aanmeldzuilen. 

Zorg ervoor dat u bij elk bezoek een 

geldig legitimatiebewijs bij u heeft 

(rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
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Hoe meld ik mij aan?

Kies uw 
legitimatiebewijs

Op het scherm van de aanmeldzuil 
verschijnen knoppen. U kiest op 
het scherm het legitimatiebewijs 
dat u bij zich heeft. 

1

Scan uw 
legitimatiebewijs

U scant uw legitimatiebewijs. 
Er wordt gevraagd of uw foto 
overgenomen mag worden in ons 
ziekenhuissysteem. Hiermee 
kunnen we een extra identiteits-
controle uitvoeren.  

2

Controleer uw 
gegevens

Als alle gegevens op het scherm 
correct en compleet zijn, klikt u op 
‘Ga verder’. Als er iets niet klopt 
of ontbreekt, klikt u ook op ‘Ga 
verder’. De gegevens kunt u laten 
wijzigen bij de polikliniek waar u 
een afspraak heeft.

3



 |  5

Print uw 
dagticket

Het scherm toont nu uw afspraak 
of afspraken voor de betreffende 
dag. Hierna wordt uw dagticket 
automatisch geprint.  

4

Uw dagticket

Op uw dagticket staat de tijd van uw 
afspraak en het routenummer. Volg het 
routenummer naar uw afspraak en ga 
naar de zuil op de polikliniek. 
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Meld u aan bij 
de zuil op de poli

Scan uw ticket bij de zuil op de polikliniek 
door de QR-code voor de lezer te houden. 
Vervolgens kunt u plaatsnemen in de 
wachtruimte.
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Goed om te weten
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Heeft u meerdere afspraken op één dag? 
Bewaar het ticket dan goed. 
U gebruikt dit ticket ook voor 
uw vervolgafspraken.

Heeft u geen afspraak, maar komt u om bloed te prikken 
of voor het maken van een röntgenfoto, echo of ECG? 
Ook dan meldt u zich aan via de centrale aanmeldzuil 
in de entreehal. 

Denk voortaan aan het meenemen van een geldig 
legitimatiebewijs bij elk volgend bezoek aan 
het Laurentius Ziekenhuis.  



Tot slot
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Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u terecht bij onze 
vrijwilligers en baliemedewerkers 
in de centrale entreehal of bij 
de baliemedewerkers op de poli. 
Zij helpen u graag verder.



Vanaf 15 mei 2019 werken we 
in het Laurentius Ziekenhuis 
met aanmeldzuilen. 

Kijk voor meer info op:
www.lzr.nl/aanmeldzuilen


