
Online een afspraak maken voor een röntgenfoto 

Als uw huisarts u heeft doorverwezen naar het Laurentius ziekenhuis voor het maken van een 

röntgenfoto, kunt u hiervoor zelf online een afspraak maken via Mijn.LZR.nl.  

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de huisarts eerst een digitale verwijzing instuurt via Zorgdomein. 

Via Mijn.lzr.nl kunt u inloggen met uw DigiD of, als u deze van uw huisarts hebt meegekregen, met 

het Zorgdomein (ZD)-nummer om een afspraak in te plannen.  

Nadat u heeft ingelogd via DigiD of ZD-nummer, zou de verwijzing zichtbaar moeten zijn in uw 

dossier. Bij het kopje “Door u in te plannen verwijzingen” kunt u de verwijzing terug vinden.  

 

Door deze verwijzing aan te klikken, komt u in een volgend scherm waar u een gepaste dag en tijd 

kunt selecteren uit de beschikbare opties. 

 

 

Na het selecteren van de door u gewenste tijd en datum krijgt u een volgend scherm met nogmaals 

de gekozen tijd en datum.  

  



 

Om de afspraak vast te leggen, klikt u op de knop “Volgende”.  

Wij verwelkomen u graag op de, door u gekozen, tijd en datum voor uw röntgenfoto. 

 

Veel gestelde vragen 

Ik heb geen Zorgdomein nummer gekregen van mijn huisarts. 

Vrijwel alle huisartsen vragen röntgenfoto’s aan via Zorgdomein, dus hoogstwaarschijnlijk staat de 

verwijzing toch voor u klaar op Mijn.LZR. Logt u s.v.p. in met uw DigiD.  

Indien er nog geen verwijzing voor u klaar staat, heeft de huisarts deze nog niet bij ons ingediend.  

Ik heb een verwijzing van een arts in het Laurentius ziekenhuis voor een röntgenfoto. 

Momenteel is het alleen mogelijk om online een afspraak in te boeken voor röntgenfoto’s die door 

de huisarts zijn aangevraagd. Voor een röntgenfoto aangevraagd door een specialist, kunt u 

telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 op telefoonnummer 

0475 -382258. 

De huisarts heeft met spoed een foto aangevraagd, maar er zijn geen plekken beschikbaar 

vandaag. 

U kunt op werkdagen 9maandag t/m vrijdag) telefonisch een afspraak maken voor de foto tussen 

8.30 en 17.00 op telefoonnummer 0475 -382258.  

Ik heb een Zorgdomein aanvraag van de huisarts voor een ander onderzoek (bijvoorbeeld een 

echo, mammografie, MRI of injectie-behandeling) 

Momenteel is het alleen mogelijk om voor röntgenfoto’s een online afspraak in te boeken. Voor 

overige afspraken via de huisarts, ontvangt u van ons een voorstel voor een tijd en datum per post of 

per email.  

 



Ik heb een verwijzing van een arts in een ander ziekenhuis/GGD-arts/handgeschreven aanvraag/ 

voor een röntgenfoto 

Momenteel is het alleen mogelijk om online een afspraak in te boeken voor röntgenfoto’s 

aangevraagd door de huisarts via Zorgdomein. Voor een foto aangevraagd door een ander ziekenhuis 

of arts of met een handgeschreven aanvraag, kunt u telefonisch een afspraak maken op maandag 

t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 0475 -382258. 

 


