
MijnZGT 
PATIËNTENPORTAAL 

Met MijnZGT kunt u in een beveiligde omgeving 

gedeeltes van uw medisch dossier in ons 

ziekenhuis inzien. U kunt online onder andere 

uw laboratorium en radiologie uitslagen inzien 

en u ziet de specialistenbrieven die door 

ZGT zijn verzonden naar andere 

zorgverleners. 

Ook kunt u voor een aantal 

specialismen zelf online 

afspraken maken of vragenlijsten 

beantwoorden. Op een moment 

én plaats waarop het 

u het beste uitkomt. 

WANNEER ZIJN GEGEVENS 
ZICHTBAAR IN MijnZGT? 

MijnZGT toont verslagen en specialisten
brieven sinds 31 maart 2018. Labuitslagen, 
radiologieverslagen en specialistenbrieven 
zijn negen dagen nadat ze bekend of  
verstuurd zijn zichtbaar op MijnZGT.



Ga naar www.zgt.nl/mijnzgt

Klik op de oranje 

knop ‘inloggen MijnZGT’. 

U komt op het DigiD 

inlogscherm. 

Klik op ‘inloggen’.

MijnZGT 
HOE LOG IK IN?
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4 Vul uw gebruikersnaam 

en wachtwoord in.

U krijgt een smscode 

op uw telefoon voor 

extra controle of de 

extra controle vindt 

plaats met de DigiD app. 
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http://www.zgt.nl/mijnzgt
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• Afspraak maken 
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• Medicatie
• Metingen 
• Opnamegegevens
• Operatiegegevens
• Radiologieverslagen 
• Laboratorium uitslagen 
• Diagnoses 
• Behandelbeperking
• Medische informatie 

Mijn gegevens
Hier vindt u uw persoons gegevens, zoals deze bij ZGT 
bekend zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en  
de contactgegevens van uw huisarts en verzekeraar.  
Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer 
dit dus goed. Uw telefoon nummer en emailadres kunt 
u zelf wijzigen. Zijn er overige wijzigingen? Geef deze 
aan ons door. Dat kan bij de receptie in de centrale hal in 
onze locaties Almelo en Hengelo.

Afspraak maken
Hier kunt u een afspraak maken bij één van de genoemde 
specialismen van ZGT. 

Afsprakenoverzicht
Hier ziet u een overzicht van de afspraken die u in ZGT 
heeft. 

Mijn vragenlijsten
Soms krijgt u voor uw polikliniek bezoek de vraag om 
een vragenlijst in te vullen. Hier vindt u de klaargezette 
vragenlijsten.

Allergie
Hier staan uw allergie, intoleranties en bijwerkingen 
vermeld.

Correspondentie
Hier ziet u alle correspondentie die uw medisch specialist 
schriftelijk gecommuniceerd heeft naar bijvoorbeeld 
uw huisarts, andere specialisten of instellingen die bij 
uw behandeling betrokken zijn. Deze correspondentie 
verschijnt negen dagen na het versturen door de 
specialist op MijnZGT.

Medicatie
Hier vindt u een overzicht van de medicijnen die uw 
medisch specialist heeft voorgeschreven. Let op, dit 
hoeft niet overeen te komen met uw daadwerkelijke 
medicijngebruik.

Medische hulpmiddelen
Hier staan de medische hulpmiddelen die in 
ZGT zijn geregistreerd.

Metingen
Hier staan de resultaten van diverse metingen 
als die bij u zijn uitgevoerd.

Opnameoverzicht
Hier ziet u een overzicht van uw opnames binnen ZGT. 

Operatiegegevens
Hieronder vindt u alle operaties. Wanneer een 
operatiedatum definitief is vastgesteld wordt u hierover 
geïnformeerd.

Radiologieverslagen
Hier ziet u de bevindingen van de radiologen en/
of nucleair geneeskundigen met betrekking tot 
beeldvormende onderzoeken, zoals scans of 
röntgenfoto’s. Negen dagen na beoordeling is het verslag 
hier beschikbaar. 

DIT VINDT U OP MijnZGT



Laboratorium uitslagen 
Hier staan de uitslagen van alle bepalingen waarop uw 
lichaamsvloeistoffen zijn onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld 
bloed of urine zijn. Negen dagen na het versturen van de 
uitslagen naar de specialist, zijn de uitslagen 
beschikbaar op MijnZGT. 

Diagnoses 
Hier ziet u een overzicht van de in ZGT gestelde diagnoses.

Behandelbeperkingen
We spreken over behandelbeperkingen wanneer u met 
uw arts afspraken maakt over de grenzen die aan uw 
behandeling gesteld worden. Indien behandelbeperkingen 
met u zijn besproken dan worden deze hier weergegeven.

Medische informatie
Hier ziet u overige medische informatie. 

Heeft uw vragen over MijnZGT?
In MijnZGT vindt u meer informatie en antwoorden op 
veelgestelde vragen. U kunt uw vraag ook per email 
sturen naar mijnzgt@zgt.nl of contact opnemen met ZGT, 
telefoonnummer 088 708 57 77. 

Heeft u vragen over inloggen met DigiD? 
Neem dan contact op met DigiD via www.digid.nl/contact 
of bel naar 088 123 65 55 (op werkdagen tussen 
08.00 en 22.00 uur). 

Tips voor uw en onze online veiligheid
MijnZGT is een beveiligde omgeving. ZGT is in het bezit van het PKIoverheidcertificaat. U logt in met uw DigiD. Als extra beveiliging heeft u ook een DigiD smscode of DigiD app 

nodig om in te loggen. ZGT doet er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens in MijnZGT te beschermen:

 Log uit als u klaar bent met MijnZGT.

  Houd uw inlognaam en wachtwoord voor u zelf. Deel ze niet met anderen!

 Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek.

 Sla uw inloggegevens niet op uw computer.

http://www.digid.nl/contact

