Telefonische bereikbaarheid
Voor het beantwoorden van de telefoonoproepen werkt
de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming met
een callcenter: 03 760 60 65.

OPENINGSUREN
Dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming

• Weekdagen: 08.00 - 19.00 uur
• Zaterdag: 08.30 - 12.30 en 13.00 - 16.30 uur

Campussen Sint-Niklaas
Lodewijk De Meesterstraat | 03 760 60 65
Lodewijk De Meesterstraat 5 | 9100 Sint-Niklaas
Elke werkdag: 08.00 - 17.00 uur

De oproepen worden behandeld door meerdere
secretariaatsmedewerkers op verschillende locaties.
Door het beantwoorden van meerdere oproepen
tegelijkertijd worden de wachttijden beperkt.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een callbackfunctie
te activeren waarbij één van onze medewerkers u zo
snel mogelijk terugbelt.
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Na sluitingstijd van de perifere campussen (Beveren,
Hamme, Sint-Gillis-Waas en Temse) zorgt het callcenter
Sint-Niklaas voor deze oproepen.

Moerlandstraat | 03 760 60 65
Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
Elke werkdag: 08.00 - 19.00 uur
Campus Beveren | 03 760 50 35
Oude Zandstraat 99 | 9120 Beveren
Elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur en
13.00 - 17.00 uur
Campus Hamme | 052 50 56 41
Hospitaalstraat 24, 9220 Hamme
Elke werkdag: 08.00 - 12.00 uur en
13.00 - 16.30 uur
Campus Sint-Gillis-Waas | 03 760 60 33
Blokstraat 6 | 9170 Sint-Gillis Waas
Elke werkdag: 09.00 - 13.00 uur en
13.30 - 17.00 uur
Campus Temse | 03 780 40 18
Gasthuisstraat 5 | 9140 Temse
Elke werkdag: 08.30 - 12.30 uur en
13.30 - 17.00 uur

Meer nuttige informatie via:
www.aznikolaas.be/mmb | mmb@aznikolaas.be

Informatiefolder

Medische en
Moleculaire
Beeldvorming
(MMB)

Wat is MMB?
Samenvoeging van Medische Beeldvorming en Nucleaire
geneeskunde:
‘Medische en Moleculaire
Beeldvorming’ (MMB)

Uw beelden
Als patiënt kunt u via een persoonlijke code uw beelden
raadplegen.

Betaling
Onze dienst werkt met het systeem van ‘derde betaler’,
dit wil zeggen dat de mutualiteit deels betaalt. U
ontvangt thuis een factuur van het nog te betalen
remgeld. U hoeft dus geen geld mee te brengen.
Tarieven MR:
Voor MR-onderzoeken wordt een supplement aangerekend. De exacte prijzen vindt u terug op de dienst
MR of op onze website.
Botdensitometrie:
Dit onderzoek wordt enkel terugbetaald indien u voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria vindt u terug
op onze website.

Onderzoeken
•
•
•
•
•
•
•

Botdensitometrie
CT-scan
Echografie
Mammografie
MR
Nucleaire geneeskunde
Radiografie (RX) met en zonder contrast

Een onderzoek gebeurt altijd op vraag van uw huisarts of
specialist, een verwijsbrief is noodzakelijk.

Afspraak
U dient een afspraak te maken voor: CT, Echografie,
NMR, RX met contrast, Mammografie, Botdensitometrie
en Nucleaire geneeskunde (botscans,…).
U dient geen afspraak te maken voor: RX zonder contrast.

PACS
Onze dienst werkt met PACS (Picture Archiving Communication System), m.a.w. uw beelden en uw verslag
worden digitaal bewaard.

Wat brengt u mee?
Deze code kunt u opvragen bij:
• Uw verwijzende arts of huisarts.
• Iedere campus, op vertoon van uw identiteitskaart.
Uit respect voor uw privacy worden verslagen en referentienummers nooit telefonisch of per mail doorgegeven.

Website
Op de deelwebsite kunt u alle informatie betreffende onze
dienst raadplegen.
De link hiernaar is: www.aznikolaas.be/mmb.

• Aanvraagformulier / verwijsbrief / doktersvoorschrift van de verwijzende arts. Zonder een
voorschrift kunnen wij geen onderzoeken uitvoeren.
• Identiteitskaart
• Bij een arbeids-, school- of sportongeval:
−− naam en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij
−− naam en adres werkgever, school, sportvereniging

