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Voorwoord 
CARESTREAM MyVue 

Informatie over handelsmerken en auteursrecht 
CARESTREAM is een handelsmerk van Carestream Health. 

Op dit document berust het auteursrecht en alle rechten zijn voorbehouden. 

Volgens de wetten op het auteursrecht is het niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te 
kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carestream Health, Inc. Wettelijk gezien 
omvat het kopiëren ook het vertalen van het document in een andere taal of het omzetten in een 
andere indeling. 

Alle namen of identiteiten in dit document zijn fictief. 

Voorzichtig: Van overheidswege is het alleen toegestaan dit apparaat op bestelling van een arts te 
verkopen. 

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen en kennis van het besproken 
onderwerp, die vóór publicatie zijn verkregen door Carestream Health, Inc. Deze informatie biedt 
geen patentlicentie. 

Carestream Health, Inc. behoudt zich het recht voor deze informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen en geeft met betrekking tot deze informatie geen nadrukkelijke of 
impliciete garanties. 

Carestream Health, Inc. is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, waaronder begrepen 
gevolgschade en bijzondere schade, voortkomend uit het gebruik van deze informatie, zelfs als het 
verlies of de schade ontstaan is door onachtzaamheid of enige andere fout van Carestream Health, 
Inc. 

FCC-naleving 
Van deze apparatuur is proefondervindelijk vastgesteld dat deze voldoet aan de grenswaarden voor 
een digitaal apparaat conform Klasse A ingevolge deel 15 van de FCC-voorschriften. 

Deze grenswaarden zijn vastgesteld met het doel een redelijke beveiliging tegen schadelijke storing 
te verschaffen wanneer deze apparatuur in een zakelijke omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur 
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing bij radiocommunicatie 
veroorzaken. 

Bij het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving wordt waarschijnlijk hinderlijke storing 
veroorzaakt, in welk geval de gebruikers worden geacht de storing op eigen kosten op te heffen. 

Informatie over regelgeving 
GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER (Europese Unie) 

 
  
Carestream Health France 
LES MERCURIALES 
40, rue Jean Jaures 
93176 BAGNOLET CEDEX 
Frankrijk 
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1 Inleiding 
Met de MyVue-toepassing kunnen patiënten informatie over hun eigen röntgenonderzoek via internet 
bekijken. MyVue biedt toegang tot de meeste bijgewerkte onderzoeken, evenals onderzoeken in het 
verleden en gegevens die geen betrekking hebben op opnamen, zoals rapporten. Bovendien kunt 
u hulpmiddelen voor beeldmanipulatie gebruiken, die het lezen van beelden vergemakkelijken. 

Patiënten kunnen hun onderzoeken op eenvoudige en veilige manier openen, de gegevens met 
anderen delen, en de distributie van onderzoeken regelen. 

2 Inloggen 
1. Klik op de URL die u van het beeldverwerkingscentrum hebt gekregen. U kunt ook de  

QR-code scannen vanaf een gedrukt exemplaar van de e-mail die u hebt ontvangen. 
De inlogpagina verschijnt. 

2. Voer uw gebruikersnaam in (in veel gevallen is dit uw e-mailadres), evenals het wachtwoord 
dat u van het beeldverwerkingscentrum hebt gekregen. 

3. Klik op Inloggen: 

 
Als u dit voor de eerste keer doet, verschijnt een pagina waarin u wordt gevraagd uw  
e-mailadres/gebruikersnaam op te geven, uw wachtwoord te wijzigen, een beveiligingsvraag 
te kiezen en een antwoord op die vraag te geven.  

U kunt uw wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Klik op de link Wachtwoord wijzigen op 
de inlogpagina om uw wachtwoord voor het MyVue-systeem te wijzigen. 

Het MyVue-systeem biedt u de mogelijkheid een nieuw wachtwoord aan te vragen wanneer u het 
oude wachtwoord bent vergeten. Klik op de link Wachtwoord vergeten op de inlogpagina om een 
nieuw wachtwoord door het system te laten genereren. 
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3 Uw onderzoek bekijken  
U kunt bij het bekijken van uw onderzoek de volgende IPAD-bewegingen gebruiken: 

• Knijpen om te zoomen 

• Schuiven met één vinger 

• Schuiven met twee vingers om te pannen 

Wanneer u bent ingelogd, verschijnt een pagina met de titel Resultaten van uw laatste onderzoek. 
U ziet hierop het beeld en rapport van uw laatste onderzoek.  
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# Beschrijving 

1 Gebied voor beeldweergave. Schuiven om beelden uit het onderzoek te zien. 

2 Klik hierop om het delen van uw onderzoek te regelen. 

3 Klik hierop om uw vorige onderzoeken te zien. 

4 U kunt uw onderzoek op een van de volgende manieren distribueren: 

Lokaal opslaan en vervolgens de opgeslagen bestanden afleveren. 

Het onderzoek met iemand delen via internet. 

Het rapport op papier afdrukken. 

5 Onderzoeksrapport. 

6 Het rapport in een gestructureerde weergave openen. 

7 Klik hierop om het onderzoek met behulp van hulpmiddelen voor beeldmanipulatie weer 
te geven. 

De MyVue-portal geeft de beelden van uw recentste onderzoek weer. Afhankelijk van het beleid van 
de zorginstelling, worden alle beelden van het onderzoek of alleen de key images (als deze voor het 
onderzoek bestaan) weergegeven.  

Gebruik de schuifbalk rechts van het beeld of het muiswiel om door de onderzoeksbeelden te 
schuiven. Als u de beelden op een IPAD bekijkt, doet u dit door met één vinger te schuiven. 

Het rapport van het onderzoek wordt links van het beeld weergegeven. Klik op de pijl  in de 
rechterbovenhoek van het rapportvenster om een gestructureerd overzicht van het rapport te zien. 
Gebruik de schuifbalk rechts van het rapport of het muiswiel om door het rapport te schuiven. Als 
u een IPAD gebruikt, doet u dit door met één vinger te schuiven. 

Opmerking: Afhankelijk van het beleid van de zorginstelling, kunnen onderzoeken 
gedurende bepaalde tijd geblokkeerd zijn voor weergave tot het rapport is ondertekend. 
Als uw onderzoeksbeelden niet worden weergegeven, kunt u op een latere datum opnieuw 
inloggen. U ontvangt een e-mail wanneer er gegevens beschikbaar zijn. 
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4 Uw onderzoek distribueren 
MyVie biedt u verschillende manieren waarop u uw onderzoeksgegevens kunt distribueren. U kunt 
uw onderzoek met anderen delen, onderzoeksgegevens opslaan en vervolgens distribueren, en het 
rapport op papier afdrukken. 

4.1 Onderzoeksgegevens delen 
Het is mogelijk dat u uw onderzoeksgegevens met anderen wilt delen (een arts of iemand die geen 
arts is). De persoon met wie u uw onderzoek deelt, ontvangt een uitnodigingsmail die toegang biedt 
tot uw onderzoeksgegevens. 

1. Klik op het pictogram Onderzoek delen  in het gebied links onder op de pagina. 
De pagina Onderzoek delen verschijnt. 

2. Voer het e-mailadres in van de persoon met wie u uw onderzoek wilt delen. 

3. Klik op de link Beveiligingsimplicaties en schakel het selectievakje in om aan te geven dat 
u bekend bent en akkoord gaat met de beveiligingsimplicaties van het delen van medische 
gegevens. 

4. Klik op de dubbele pijl Opties voor delen om opties voor delen weer te geven, en selecteer 
de gewenste opties. 

5. Klik op Delen. De pagina Onderzoek delen verschijnt, met de URL voor toegang. 

4.2 Gedeelde onderzoeken beheren 
Het is mogelijk dat u het delen van uw onderzoek met bepaalde personen of alle personen met wie 
u de onderzoeksgegevens in het verleden hebt gedeeld, wilt annuleren. 

1. Klik op de link Gedeelde onderzoeken weergeven  onder op de 
pagina. De pagina Bestaande gedeelde onderzoeken beheren verschijnt. Hierop staan 
alle deelacties die u hebt uitgevoerd. 

 

2. Klik op het pictogram  rechts van elke rij die u wilt annuleren. Klik op Alles opheffen om 
alle deelacties op te heffen.  
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4.3 Het onderzoek opslaan 

Klik op het pictogram Onderzoek opslaan  in het gebied links onder op de pagina om de beelden 
van uw onderzoek lokaal op te slaan. 

Er wordt een zipbestand gemaakt die de onderzoeksbestanden bevat (DICOMDIR- en JPEG-
bestanden). U kunt vervolgens de bestanden op cd branden, per e-mail verzenden of op een andere 
manier distribueren. 

4.4 Het rapport afdrukken 

Klik op het pictogram Rapport afdrukken  in het gebied links onder op de pagina om een kopie 
van het rapport van het onderzoek af te drukken. 

5 Eerdere onderzoeken weergeven 
Klik op de link Alle eerdere onderzoeken weergeven  links onder op de 
pagina om een lijst met al uw eerdere onderzoeken te zien. 

 
De lijst geeft het type onderzoek aan en de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd.  

U kunt: 

• Klikken op het pictogram Beelden  om beelden van het onderzoek te zien. 

• Klikken op het pictogram Rapport  om het rapport van dat onderzoek te zien. 

• Klikken op het pictogram Opslaan  om de onderzoeksgegevens lokaal op te slaan. 

• Klikken op het pictogram Delen  om de onderzoeksgegevens met iemand anders via 
internet te delen. 

• Klikken op het pictogram Afdrukken  om het rapport af te drukken. 

Zie voor meer details ook de sectie Uw onderzoek distribueren.  

6 Geavanceerde weergave 
Klik op de link Meer weergeven boven de rechterbovenhoek van het gebied voor beeldweergave 
om uw huidige en vorige onderzoeken te zien en gebruik te maken van hulpmiddelen voor 
beeldmanipulatie om de leesbaarheid te vergroten.  
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CARESTREAM is een handelsmerk van Carestream Health, Inc. 
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150 Verona Street 
Rochester, NY 14608 

Verenigde Staten 
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