
E-consult



In deze handleiding vindt u informatie over de volgende
onderwerpen:

-Wat is e-consult?

-Hoe werkt e-consult?



Wat is e-consult?

Een e-consult is een alternatief voor een consult op het 
spreekuur in het ziekenhuis of een telefonisch consult.

Via het patiëntenportaal MijnZGT is het mogelijk om via een 
beveiligde verbinding berichten uit te wisselen. 

Een kopie van de berichten wordt automatisch opgeslagen in 
uw electronisch patiëntendossier (EPD).



Per specialisme van ZGT wordt bepaald of het voor patienten 
mogelijk is om online berichten uit te wisselen met hun 
behandelaars.

Daarbij maken de vakgroepen zelf de keuze of hun patienten 
alleen berichten kunnen ontvangen via MijnZGT, of dat een 
patient ook een nieuwe conversatie kan starten via e-consult.

Wat is e-consult?



Om gebruik te kunnen maken van e-consult moet er dus
voldaan worden aan 2 voorwaarden:

1. Het specialisme waar u patiënt bent moet de mogelijkheid
bieden om online berichten uit te wisselen via e-consult. 
Dit kunt u vinden op  www.zgt.nl/MijnZGT

2. Daarnaast moet u met uw eigen behandelaar hebben
afgesproken dat u gebruik maakt van e-consults. Dit
hangt af van uw zorgvraag en uw behandelplan. 

Uw toegang tot e-consult verloopt via het patiëntenportaal
MijnZGT. U kunt hierop inloggen door middel van uw
DigiD.

Wat is e-consult?



Hoe werkt e-consult?

De verschillende functies van het 
patiëntenportaal MijnZGT vindt u in het menu 
aan de linkerkant.

Als u voor een specialisme toestemming heeft 
gekregen om online berichten uit te wisselen 
met de vakgroep, dan vindt u in dit menu de 
knop “e-consult”.

Als u deze knop niet ziet, dan heeft u nog 
geen toestemming om gebruik te maken van 
e-consult.



Hoe werkt e-consult?

U komt nu op de welkomstpagina 
van e-consult. 

Onderaan de pagina vind u de lijst 
van specialismen waarvoor e-
consult mogelijk kan worden 
gemaakt. 

Klik op uw specialisme om in de 
inbox van dat specialisme te 
komen.



Hoe werkt e-consult?

Ziet u deze knop niet op uw 
scherm? Dan is het voor dit 
specialisme niet toegestaan om 
zelf een e-consult te starten. U 
kunt van dit specialisme wel 
berichten ontvangen in deze inbox.



Hoe werkt e-consult?

In het adresboek kunt u kiezen uit 
alle specialismen of specialisten 
waarvan u als patiënt toestemming 
heeft om e-consult te gebruiken.

Vermeld in de regel Onderwerp 
altijd eerst de naam van uw 
behandelaar. 


