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Vragen en antwoorden
over je patiëntendossier

www.azsintblasius.be/mijndossier
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Beste mevrouw, mijnheer

In deze brochure geven we graag informatie over je patiëntendossier
in het ziekenhuis. In dit dossier kan je onder andere verslagen lezen
over raadplegingen, onderzoeken en opnames.
Hoe beter je op de hoogte bent van je gezondheidssituatie, hoe beter
je samen met je zorgverstrekkers een actieve rol kan opnemen.







Hoe is je patiëntendossier samengesteld?
Hoe kan je zelf je dossier inkijken via het internet?
Wat vind je terug in je online dossier?
Welke andere manieren zijn er om je dossier in te kijken?
Wie kan het dossier bekijken, naast jijzelf?
Hoe krijg je toegang tot je Mynexuzhealth?
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Hoe is je dossier samengesteld?
Elk ziekenhuis houdt patiëntendossiers bij. Zowel artsen als
verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en andere zorgverstrekkers
maken hierin nota’s. Ook resultaten van onderzoeken en verslagen
van operaties worden hierin bijgehouden.
Een ziekenhuis is wettelijk verplicht het medisch dossier 30 jaar na
het laatste contact te bewaren.

Je patiëntendossier inkijken via het internet
Via het internet kan je je dossier raadplegen, op een persoonlijk
patiëntenplatform. Dit platform is toegankelijk via Mynexuzhealth,
een beveiligde app en website (zie verder op pag. 5).
Nexuzhealth is een netwerk van verschillende Vlaamse ziekenhuizen.
Binnen dit netwerk werken de zorgverleners samen in één gedeeld
dossier.

Wat vind je terug in je online patiëntendossier?
Afspraken
Een overzicht van je afspraken of onderzoeken bij de
verschillende Nexuzhealth-ziekenhuizen.
Je kan de bevestigingsbrief met extra uitleg bekijken
of afdrukken en een e-mailherinnering instellen.
NIEUW: Je kan nu ook zelf afspraken voor
consultaties inplannen via je online dossier.
Klik hiervoor op de knop ‘een afspraak maken’
Vragenlijsten
Voor bepaalde zorgtrajecten vragen we je een
vragenlijst in te vullen. Je antwoorden vormen een
hulpmiddel om je zo goed mogelijk te behandelen.
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Dagboeken
Voor bepaalde zorgtrajecten vraagt je zorgverlener je
om een dagboek bij te houden. Je kan daarin
bepaalde waarden noteren of aantekeningen maken.
Zo krijgen je arts en jij een betere kijk op je
aandoening en het verloop van je behandeling.
Medische beelden en documenten
Bijvoorbeeld radiografie, MRI,….
Met een code kan je de radiologische beelden ook
aan derden bezorgen, bijvoorbeeld aan je huisarts.
Je zorgverlener kan ook brochures, films, …
ter beschikking stellen, zodat je die thuis rustig kan
nalezen of bekijken.
Medisch Dossier
 Verslagen
Je vindt gevalideerde verslagen van onder meer onderzoeken,
raadplegingen en ziekenhuisopnames.
De verslagen gaan terug in de tijd tot 1 januari 2018.
Nieuwe verslagen zijn beschikbaar 7 dagen na validatie
(= eindcontrole door de arts).
 Vaccinaties
Je vindt hier een overzicht van de vaccinaties die je kreeg.
 Voorschriften
Hier vind je een overzicht van je medische voorschriften.

3

Covid-19:
De resultaten van Covid-19 testen worden meteen getoond,
ook voor -15 jarige huisgenoten, of je een ouder-kind koppeling
hebt of niet (zie ook info op pag. 8)
Meldingen
Laat de meldingen zeker aangevinkt staan, zodat je
een waarschuwing krijgt over je afspraken en over
nieuwe informatie.
Facturen
Voorlopig zijn de facturen van AZ Sint-Blasius nog
niet beschikbaar.

Profiel
Bekijk of wijzig je persoonlijke (contact-)gegevens,
taalvoorkeur, wachtwoord en gebruikersnaam.
Toegangen
Bekijk welke huisarts of doorverwijzende
zorgverlener je elektronisch patiëntendossier in een
Nexuzhealth-ziekenhuis kan raadplegen vanuit zijn
praktijk.
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Hoe kan je je online patiëntendossier bekijken?
Heb je je medisch dossier graag altijd bij de hand?
OPTIE 1: Installeer dan de mynexuzhealth app.
Je vindt deze applicatie in de Google Play Store en de App Store.

Je kan ook de QR-code
hiernaast scannen.

Na het downloaden van de app, moet je je eenmalig registreren.
Dit kan op volgende manieren:
 met de QR-code op je nexuzhealth-codekaart en je wachtwoord.
Je kan een codekaart aanvragen via
www.nexuzhealth.com/aanvraag-codekaart
 via sms. Let op, dat kan pas wanneer
 je gsm-nummer bekend is in je patiëntendossier
 je een afspraak hebt in de komende twee maanden
bij een nexuzhealth-ziekenhuis.
Hou er rekening mee, dat je geen toegang hebt tot de externe
bronnen en sommige radiografische beelden wanneer je je via
sms registreert.
 via de rubriek ‘App’ op de website mynexuzhealth.com op pc
 via itsme, een app op uw smartphone om u veilig te authenticeren
(scan de QR code hieronder om te installeren). Meer uitleg over
itsme op www.itsme-id.com/nl-BE
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Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem op je
smartphone en hoe je de app registreert, vraagt de app toegang tot
bv. je camera (om de QR-code te scannen).
Het is belangrijk om deze toegang goed te keuren om bijvoorbeeld je
afspraken in je agenda te bewaren of documenten via de
berichtenmodule te versturen.
Je kan hierover gerust zijn, de app is veilig en maakt enkel gebruik
van toegangen die nodig zijn om de goede werking te garanderen.

Hulp nodig?
Surf naar www.nexuzhealth.com/nl/#app
voor meer informatie en filmpjes over de
registratiemethodes (scan de QR code hiernaast)
of contacteer de mynexuzhealth-helpdesk
mynexuzhealth@nexuzhealth.com
of telefonisch op 016 34 83 48
(op werkdagen van 8.00 tot 17.00u)
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OPTIE 2: Raadpleeg je dossier via de mynexuzhealth-website
Je kan rechtstreeks naar de site van Mynexuzhealth gaan ofwel de
link gebruiken op de website van az Sint-Blasius.
www.mynexuzhealth.be

OF

www.azsintblasius.be/mijndossier

Kies op de site van Mynexuzhealth hoe je je wenst aan te melden:
 met je nexuzhealth-codekaart
Dit is een kaartje met 24 codes die je gebruikt in combinatie
met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan de codekaart
aanvragen in het ziekenhuis of via de website
www.nexuzhealth.com/aanvraag-codekaart.
Als je de code-kaart gebruikt om in te loggen, dan hoef je
verder geen software te installeren op je pc.
 via CSAM = met uw elektronische identiteitskaart (eID)
De eID wordt uitgereikt door de overheid. Het aanmelden
gebeurt dan op dezelfde manier als bij bijvoorbeeld Tax-on-web
of je dossier bij het ziekenfonds. Als je de eID gebruikt om in te
loggen, moet je extra software installeren op je pc.
 via itsme
Met deze app log je in met één enkele code. Je kan er ook veilig
en snel transacties mee tekenen.
Op online overheidsdiensten zoals Tax-on-web of mypension.be
vind je itsme® ook terug bij CSAM.
Meer uitleg over itsme: www.itsme-id.com/nl-BE
Bovenstaande beveiligde aanmeldingsmethodes garanderen dat
enkel jij toegang krijgt tot je persoonlijk mynexuzhealth-dossier.
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Hoe kan je het dossier van je kind inkijken?
Het is mogelijk om toegang te krijgen tot het dossier van je kind.
Hiervoor vraag je bij MyNexuz een koppeling aan met het dossier
van je kind. Dit kan enkele dagen duren. Nadien kan je het dossier
raadplegen via je eigen mynexuzhealth-account.
De koppeling aanvragen doe je via deze link:
https://nexuzhealth.com/nl/kennisartikel/toegang-tot-dossier-van-mijn-kind/

Je kan de koppeling dus niet aanvragen in az Sint-Blasius.

Andere manieren om je patiëntendossier in te kijken
Een afschrift opvragen van je ziekenhuisdossier
In bepaalde omstandigheden kan je een papieren kopie van je dossier
opvragen. De wet op de patiëntenrechten bepaalt onder welke
voorwaarden dit kan. De persoonlijke notities van artsen en
zorgverstrekkers en gegevens die betrekking hebben op derden
worden uitgesloten.
Als patiënt kan je ook een vertrouwenspersoon aanwijzen. Die biedt
help om je bij te staan of om je dossier in jouw plaats in te kijken.
Na overlijden van de patiënt is inzage in het dossier enkel mogelijk
door een arts (bijvoorbeeld je huisarts).

In az Sint-Blasius vraag je een afschrift via de ombudsdienst
052 25 28 68 ombudsdienst@azsintblasius.be
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Je gezondheidsdossier inkijken via de website van de overheid
Je kan je gezondheidsgegevens ook inkijken via een website van
de overheid: MijnGezondheid.be.
Hier vind je niet alleen je patiëntendossier van az Sint-Blasius,
maar ook andere gezondheidsinformatie die zorgverstrekkers
en apothekers in heel België over jou bijhouden.
Surf naar de website van de overheid
www.mijngezondheid.be

Wie kan je patiëntendossier inkijken?
Enkel de artsen en medewerkers die jou behandelen
mogen je dossier inkijken
Artsen, verpleegkundigen en paramedici kunnen je dossier inkijken,
op voorwaarde dat ze direct bij je behandeling betrokken zijn, en
enkel zolang deze betrokkenheid bij je behandeling duurt.
Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.
Via toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van
je dossier heeft ingekeken of bewerkt.
Je huisarts kan je ziekenhuisdossier inkijken
Je huisarts en behandelende specialist(en) kunnen je beter
behandelen als ze samenwerken, je medische voorgeschiedenis
kennen en hun gegevens met elkaar delen. Het delen van gegevens
gebeurt via een sterk beveiligde elektronische weg. Indien je niet
wenst dat je huisarts je ziekenhuisdossier kan raadplegen, kan je dit
melden aan onze dienst onthaal.
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Je ziekenhuisdossier kan ook gedeeld worden met
behandelende artsen in andere Nexuz-ziekenhuizen
Het az Sint-Blasius heeft een medisch samenwerkingsverband met
een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen (Nexuz Health). Dit laat toe
je patiëntendossier te delen met je behandelende zorgverstrekkers in
andere Nexuz-ziekenhuizen.
Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede en vermijdt dubbele
onderzoeken. Alleen zorgverleners die bij je behandeling betrokken
zijn, hebben toegang tot je dossier.
Het delen van gegevens op nationaal niveau
Ook de overheid neemt initiatieven inzake het delen van
patiëntengegevens. De federale overheid lanceerde het
communicatiekanaal ‘eHealth Hubs’. Hiermee kunnen alle Belgische
zorgverleners die op een bepaald moment bij je behandeling
betrokken zijn, je medische gegevens raadplegen.
De overheid vraagt de zorgverleners om welomschreven gegevens uit
de patiëntendossiers door te sturen naar de eHealth Hubs.
Je kan op elk moment je toestemming geven of intrekken of
zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang. Ook dit netwerk is
streng beveiligd.

Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens over heel België kan
enkel wanneer je hiervoor eenmalig toestemming geeft
• ofwel online via www.ehealth.fgov.be
• bij je huisarts
• aan de inschrijvingsbalie van az Sint-Blasius.
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Contactinfo
Heb je vragen...
 over je digitaal dossier
contacteer de mynexuzhealth-helpdesk
via e-mail mynexuzhealth@nexuzhealth.com
of telefonisch op 016 34 83 48
(op werkdagen van 8.00 tot 17.00u)
in az Sint-Blasius: mynexuz@azsintblasius.be
 over je papieren dossier in az Sint-Blasius
052 25 28 68
ombudsdienstazsintblasius.be
 over het delen van gegevens met zorgverstrekkers op
nationaal niveau
www.patientconsent.be
02 524 97 97
info@gezondheid.belgie.be
Hulp nodig bij de installatie en gebruik van de app?
Bekijk de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op
www.nexuzhealth.com/faq .
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