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Patiënten van Kliniek ViaSana kunnen digitaal hun beeldvormend onderzoek downloaden.
Het aanvragen van de download is kosteloos.
U ontvangt het zip-bestand met de beelden binnen 3 werkdagen. De download wordt via
een veilige mail verzonden. Na ontvangst bent u zelf verantwoordelijk voor de beelden die u
hebt opgevraagd.

Klik op de link in de e-mail die u van ons heeft ontvangen. Als u geen e-mail heeft ontvangen,
is het raadzaam om uw ongewenste e-mail (spambox) te controleren voordat u contact
opneemt met ViaSana.

Figuur 1: klik op de link in de e-mail

Na het klikken op de link in de e-mail wordt in de door u gebruikte internet browser (b.v.
Internet Explorer. Google Chrome) een scherm geopend “Verificatiecode aanvragen”. Door
op “Code verzenden” te klikken wordt er een verificatiecode verzonden naar uw emailadres. Nadat u op de knop “Code verzenden” heeft gedrukt, kan het een minuut duren
voordat u de e-mail ontvangt.
Let op: het kan zijn dat deze verificatiemail in uw ongewenste e-mail (of spambox)
terechtkomt. Controleer deze als u de e-mail na een minuut nog niet ontvangen heeft in uw
inbox.

Figuur 2: klik op 'Code verzenden'

Na uitvoeren van stap 2 volgt er een invulscherm “Verificatiecode invoeren” in uw internet
browser. Sluit dit scherm niet, want in dit scherm moet bij stap 5 de verificatiecode ingevuld
worden.

Figuur 3: het scherm waarin de verificatiecode ingevuld moet worden

Open de zojuist ontvangen e-mail met de verificatiecode. De afzender van de e-mail is noreply@sharepointonline.com. Aan het onderwerp van de e-mail is duidelijk te zien dat de email de verificatiecode bevat.

Figuur 4: de ontvangen e-mail met de verificatiecode

Kopieer of noteer de in de e-mail vermelde verificatiecode. In onderstaand voorbeeld is dat
40090213.

Figuur 5: kopieer of noteer de ontvangen verificatiecode

Vul de ontvangen verificatiecode uit stap 4 in bij het invulvenster “Verificatiecode invoeren”
van stap 3.

Figuur 6: vul de verificatiecode in

Klik daarna op de knop “Verifiëren”. De verificatiecode wordt gecontroleerd. Dit zal ook in
het scherm te zien zijn via de melding “Controleren”.

Figuur 7: klik op 'Verifiëren'

Nadat u de juiste verificatie van de code heeft ingevoerd worden uw aangevraagde beelden
gedownload. Het cirkeltje ‘Controleren…’ blijft draaien, ook als de zip file al is gedownload.
Open de zip file en pak deze op een gewenste locatie uit.

Figuur 8: het bestand wordt gedownload

Voer weasis-win32.exe uit door hier dubbel op te drukken. Na het uitvoeren van de actie
wordt de software voor het bekijken van de beelden gestart.

Figuur 9: Bestand uitvoeren

