
Het gebruiken van het
patiëntenportaal MijnZGT



In deze handleiding vindt u informatie over de verschillende 
functionaliteiten van het patiëntenportaal MijnZGT en over 
hoe u hiermee kunt werken:

- Uw registratiegegevens controleren
- Online een afspraak maken
- Uw afsprakenoverzicht bekijken
- Vragenlijsten invullen
- E-Consult



Welkom op het patiëntenportaal MijnZGT



Welkom op het patiëntenportaal MijnZGT

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



Uw registratiegegevens

Kies voor het controleren van uw registratiegegevens 
de functie “Patiëntgegevens”.



Uw registratiegegevens

U komt nu op een pagina met een overzicht van uw 
registratiegegevens. Indien er iets niet klopt, kunt u 
de wijzigingen doorgeven via 
patientenregistratie@zgt.nl

mailto:patientenregistratie@zgt.nl


Een afspraak maken

Kies voor het maken van een afspraak de functie 
“afspraak maken” in het menu links op de 
hoofdpagina.



U kunt bij verschillende specialisme 
een afspraak maken. Gedurende
het jaar wordt deze lijst verder
uitgebreid.

Staat uw specialisme niet in deze 
lijst? Neem dan telefonisch contact 
op met de polikliniek.

Een afspraak maken



Na de keuze voor uw specialisme, 
vragen wij u om enkele vragen te 
beantwoorden. Hiermee zorgen wij 
dat u met uw zorgvraag bij de juiste 
zorgverlener terecht komt.

Een afspraak maken



Een afspraak maken

Na het beantwoorden van alle 
vragen, krijgt u een lijst met de 
mogelijke tijdstippen voor een 
afspraak.

Klik op “Plan deze afspraak” om een 
keuze te maken.



Uw afsprakenoverzicht

Kies in het linkermenu op de hoofdpagina de functie 
“Afsprakenoverzicht”



Uw afsprakenoverzicht

U krijgt nu een overzicht van de afspraken die u 
gepland heeft bij vakgroepen voor wie er toegang is 
via MijnZGT.

Op deze pagina kunt u ook afspraken wijzigen of 
annuleren. Dit kan tot 24 uur vantevoren.



Vragenlijsten beantwoorden

Bij sommige behandelingen is het noodzakelijk 
dat u een vragenlijst met aanvullende 
informatie invult. Dergelijke vragenlijsten 
kunnen voor u worden klaargezet in uw 
actielijst. U krijgt bericht indien er een 
vragenlijst voor u klaarstaat.



Vragenlijsten beantwoorden

Eventuele vragenlijsten die voor u zijn klaargezet
vindt u hier op de actielijst. De antwoorden uit de
vragenlijst komen automatisch in uw electronisch
patiëntendossier (EPD)



Uitloggen

Wanneer u klaar bent met het patiëntenportaal 
MijnZGT, kunt u uitloggen door middel van de knop 
bovenin beeld.


