
 

 
 
2 juli 2018, Breda 
Betreft: Wijziging afspraak maken bij Echocentrum Focus 
 

Beste cliënte van Echocentrum Focus, 

 

Graag willen wij u informeren over de veranderingen bij Echocentrum Focus op het gebied van de 

planning van afspraken: 

 

Per 12 september 2018 geldt hiervoor het volgende: 
 

1. Uw zorgverlener verwijst u voor een onderzoek bij Echocentrum via uw digitale patiëntendossier. 

Dit digitale dossier heet EPIC. U ontvangt hiervoor geen papieren aanvraagformulier meer.  

N.B. Indien uw zorgverlener géén gebruik maakt van EPIC, ontvangt u van uw zorgverlener voor uw 

verwijzing naar Echocentrum Focus een papieren aanvraagformulier. 

 

2. De digitale aanvraag in EPIC voor het onderzoek bij Echocentrum Focus wordt vervolgens: 
 

A. meteen verwerkt tot een afspraak door (de assistente van) uw zorgverlener als u daar aanwezig 

bent voor controle. 

B. door Echocentrum Focus verwerkt, indien A. niet mogelijk is. Tijdens kantooruren wordt u 

gebeld door een medewerker van Echocentrum Focus om een afspraak met u in te plannen. 

Laat hiervoor uw mobiele telefoonnummer evenals uw e-mail adres (b.g.g.) registreren in EPIC 

waarop u het beste te bereiken bent. 

N.B. Indien uw zorgverlener géén gebruik maakt van EPIC, is 2A en 2B niet mogelijk. U kunt bellen 

voor een afspraak bij Echocentrum  Focus (zie punt 3). Vóórdat u een afspraak kan maken, dient u 

zich eenmalig te registreren bij het Amphia. Dit kan via telefoonnummer 076-595 3009.  

 

3. Het bekende telefoonnummer 076-5029177 om telefonisch bij Echocentrum Focus een afspraak te 

maken vervalt per 12-9-2018. Indien nodig  kunt u telefonisch een afspraak maken bi j Echocentrum 

Focus via het telefoonnummer 076-595 1070.  

Er kan alleen telefonisch een afspraak worden ingepland als een digitale aanvraag hiervoor in EPIC 

staat geregistreerd. Hier is uw zorgverlener voor verantwoordelijk. 

N.B. Indien uw zorgverlener géén gebruik maakt van EPIC, dient u in het bezit te zijn van een 

papieren aanvraagformulier van Echocentrum Focus. Zonder dit formulier kunt u telefonisch geen 

afspraak maken. Neem dit formulier mee als u voor onderzoek komt. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Heeft u vragen, laat het ons weten via info@echocentrumfocus.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacqueline Laudy 

Directeur Echocentrum Focus 

www.echocentrumfocus.nl 


