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mynexuzhealth
Via de app en website www.mynexuzhealth.be heeft u
toegang tot uw eigen dossier en medische informatie op
uw maat. Bovendien kunt u online een afspraak boeken bij
verschillende diensten binnen het A.S.Z.ziekenhuis.

Wat is mynexuzhealth?
Mynexuzhealth is een beveiligde website (en app)
voor patiënten van nexuzhealth-ziekenhuizen. Via
mynexuzhealth krijgt u inzage in uw medisch dossier.
Inloggen kan met uw nexuzhealth-codekaart, uw
elektronische identiteitskaart of via itsme®.

Medisch Dossier
Via mynexuzhealth hebt u online inzage in gevalideerde
eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische
scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen
of laboresultaten. mynexuzhealth geeft u ook een overzicht
van uw:
• Afspraken
• Documenten
• Verslagen
• Medische info in externe bronnen (eHealth Hub)

Online afspraak boeken
Momenteel kunt u voor de dienst gynaecologie binnen het
A.S.Z. online een afspraak inplannen, vanaf 1 februari 2020
zal u ook online afspraken kunnen boeken bij de diensten
cardiologie, neus-, keel- en oorziekten en orthopedie.
Indien het een dringende afspraak betreft, gelieve het
secretariaat te bellen.

Wat mee te brengen naar uw
raadpleging?
• Identiteitskaart
• Eventuele brief van uw huisarts of verwijzende arts
• Eventuele verslagen, opnames medische beeldvorming
en andere geneeskundige documenten
• bloedgroepkaart
• Medicatielijst
• Allergielijst
• Dieetlijst

Toegang tot uw
patiëntendossier
Het digitaal patiëntendossier online inkijken, kan via de
beveiligde website en de applicatie mynexuzhealth. In
het elektronisch patiëntendossier vindt u onder meer
gevalideerde medische verslagen. Deze zijn vanaf heden in
toenemende mate beschikbaar. Indien u graag inzage in de
gegevens wenst te krijgen van verslagen die online nog niet
beschikbaar zijn, kan u de procedure tot het bekomen van
inzage of afschrift van het patiëntendossier volgen.

Via de beveiligde website
Surf via uw computer of tablet naar www.mynexuzhealth.
be. Kies daar hoe u wenst aan te melden:
• Met uw nexuzhealth-codekaart*
• Via CSAM: met uw elektronische identiteitskaart (eID),
met itsme® of met een unieke code gegenereerd door
een mobiele applicatie.
Deze beveiligde aanmeldingsmethodes garanderen dat
enkel u toegang krijgt tot uw persoonlijk mynexuzhealth
dossier.

Via de applicatie
Heeft u uw medisch dossier en afspraken graag altijd bij de
hand? Installeer dan de app mynexuzhealth, deze kan u
gratis downloaden in de App Store (Apple) of Google Play
Store (Android).

Bijkomende info
De nexuzhealth-codekaart is een kaart met 24 codes
die u gebruikt in combinatie met een gebruikersnaam
en wachtwoord. U kunt de codekaart in het ziekenhuis
of via de website http://www.nexuzhealth.be/
mynexuzhealth aanvragen. Als u de codekaart gebruikt om
in te loggen, dient u geen software te installeren op uw pc.
De eID wordt uitgereikt door de overheid. Het aanmelden
gebeurt op dezelfde manier als bij Tax-on-web of uw dossier
bij het ziekenfonds. Als u eID gebruikt om in te loggen,
dient u extra software te installeren op uw pc. Met de
app itsme® logt u in met één enkele code.
Andere platformen die toegang tot uw dossier bieden kan u
bereiken via www.mijngezondheid.belgie.be.

Beheer van uw
patiëntendossier
Profiel
Bekijk of wijzig uw persoonlijke gegevens, taalvoorkeur,
contactgegevens,... U beheert hier ook uw wachtwoord en
gebruikersnaam om in te loggen.

Meldingen
Bepaal zelf of en wanneer u via e-mail een herinnering wil
krijgen over nieuwe informatie in uw medisch dossier (bv.
wanneer er een nieuw verslag beschikbaar is).

Toegangen
Bekijk welke huisarts of doorverwijzende zorgverlener
uw elektronisch patiëntendossier in een van de
samenwerkende ziekenhuizen kan raadplegen vanuit zijn
praktijk.
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Vragen of graag meer informatie over de
mynexuzhealth applicatie of website?
Neem dan contact op met de mynexuzhealth helpdesk
via dit webformulier of contacteer de helpdesk via telefoon
op 016 34 83 48 (enkel op weekdagen tussen 9.00 en 12.00
uur en tussen 13.30 en 16.00 uur).

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

