CHECK UW DOSSIER
OP MijnZGT
Ga naar zgt.nl/mijnzgt en log in met DigiD

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op
MijnZGT via uw computer, tablet of telefoon delen
van uw medisch dossier in ons ziekenhuis inzien.
Wat staat er op MijnZGT?
Als u een bezoek bij ZGT heeft afgelegd, worden uw gegevens uiterlijk 9 dagen
nadat ze bij ons bekend zijn op MijnZGT getoond.
Uw afspraken
Op MijnZGT staat een overzicht
van al uw aankomende afspraken
en uw oude afspraken.
Voor sommige poliklinieken is
het ook mogelijk om zelf
afspraken te maken.
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“Goed dat je met DigiD moet inloggen.
Met de veiligheid zit het dus wel goed.”
Uw dossier
In uw dossier worden delen van uw medisch dossier bij ZGT weergegeven.
U kunt hier zien wat over u is geregistreerd naar aanleiding van uw laatste
opname, onderzoek of gesprek bij ZGT.
• Allergie
• Behandelbeperking
• Diagnoses
• Functionele en mentale status
• Intoxicaties
• Medicatie
• Medische hulpmiddelen
• Metingen
• Patiëntbrieven
• Signaleringen
• Uitslagen
• Verrichtingen
• Voedingsadvies
Vragenlijsten
Soms krijgt u vanuit uw polikliniek het verzoek om vragenlijsten in te vullen.
Deze vragenlijsten worden hier voor u klaargezet en bewaard.
Mijn gegevens
Hier vindt u uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisarts,
apotheek, tandarts en verzekeringsmaatschappij. Ook bijzonderheden
in uw woonsituatie, eventuele contactpersonen of machtigingen staan hier.
U kunt hier zelf uw telefoonnummer en e-mailadres controleren.
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HOE LOG IK IN?
Over de veiligheid van uw gegevens mag geen enkele discussie zijn. Daarom
kunt u alleen inloggen met DigiD en een extra beveiliging met de DigiD app of
sms-controle. Als u meer wilt lezen over het inloggen, vindt u op zgt.nl/mijnzgt
extra informatie. Als u rechtstreeks naar de inlogpagina wilt, kunt u direct
naar mijn.zgt.nl.
Makkelijk inloggen met de DigiD app
1.	Ga naar mijn.zgt.nl. U komt nu op een pagina met het DigiD-inlogscherm.
Als u op inloggen klikt, krijgt u deze keuze om in te loggen met de DigiD
app, of met een controle met SMS. Als u in het bezit bent van een
smartphone, is inloggen met de DigiD app het makkelijkst. Kies dan voor
inloggen met de DigiD app.
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2.	Als u al eerder met de DigiD app hebt gewerkt, hoeft u alleen de stappen
van de app en het inlogscherm te volgen om veilig op MijnZGT in te loggen.
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3.	Als u nog niet eerder met de DigiD app hebt gewerkt, moet u deze eerst
downloaden op uw smartphone en daarna activeren. U wordt op de app
vanzelf door de activatie geleid. Er zal de eerste keer ook om een controle
met uw identiteitsbewijs gevraagd worden. Als u de activatie
hebt afgerond, kunt u hierna heel gemakkelijk met de app inloggen.

“Wat handig dat ik als ouder gemachtigd kan
worden om het dossier van mijn kind in te zien.”
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Inloggen met SMS controle ook mogelijk
1.	Als u geen smartphone hebt of u wilt niet met de app werken, dan kunt u
ook inloggen met sms-controle. Ga dan ook naar mijn.zgt.nl en kies op het
inlogscherm voor controle met sms.
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2.	Als u al eerder met sms-controle voor DigiD hebt gewerkt, hoeft u hier
alleen uw DigiD gebruikersnaam en DigiD wachtwoord in te voeren en
de stappen te volgen.
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3.	Als u voor de eerste keer met de extra beveiliging inlogt, moet u eerst
een activatiecode aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. U ontvangt deze
binnen 3 werkdagen, daarna kunt u de extra beveiliging activeren en veilig
inloggen op MijnZGT.
Hulp bij inloggen
Vindt u het prettig dat iemand u helpt bij het inloggen? Dan helpen wij u graag.
Op onze locaties in Hengelo en Almelo is er een Informatiepunt MijnZGT.
U kunt ons bellen (088 708 57 77), e-mailen (mijnzgt@zgt.nl) en u kunt
tijdens kantooruren bij ons binnenlopen. U vindt ons op beide locaties in de
centrale hal.

“Ik wil wel eens weten wat er in dat dossier staat.
Daar heb ik toch recht op?”
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TIPS EN VRAGEN
Vragen over DigiD
Veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD staan op www.digid.nl.
U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur ook bellen naar
telefoonnummer 088 123 65 55.
Vragen over MijnZGT
Vragen over MijnZGT kunt u mailen naar mijnzgt@zgt.nl. Tijdens kantooruren
kunt u ook bellen naar 088 708 57 77 of ons Informatiepunt MijnZGT in de
centrale hal van onze locaties bezoeken.
Klopt er iets niet op MijnZGT?
•	Als uw medische situatie is veranderd sinds uw laatste bezoek aan
MijnZGT, zult u dit niet op MijnZGT terugvinden. Dit wordt bijgewerkt
na een nieuwe opname, nieuw onderzoek of nieuw gesprek met de
betreffende specialist bij ZGT.
•	Kloppen uw adresgegevens niet meer? Dit kunt u zelf aanpassen.
Dat geldt ook voor uw huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar.
•	Mist u bepaalde informatie? Dat kan. Sinds 31 maart 2018 worden
verslagen en specialistenbrieven in MijnZGT getoond. Daarvoor is
niet alle historie opgenomen.
•	Klopt de medische informatie niet of begrijpt u niet wat er staat?
Neem uw vragen dan mee naar de eerstvolgende afspraak met uw
behandelend specialist.

“Voor mijn doktersafspraken kijk ik eerst op
MijnZGT. Zo bereid ik me voor op het gesprek.”
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“Mijn dossier gaat over mijn eigen lijf.
Dan wil ik ook zelf mijn uitslagen inzien.”
Gesprek met de dokter voorbereiden
Hebt u binnenkort een belangrijke afspraak met uw medisch specialist?
Kijk dan eerst op MijnZGT of uw persoonsgegevens nog kloppen en wat er in
uw dossier staat. Om uw gesprek helemaal goed voor te bereiden, vindt u op
3goedevragen.nl nog meer tips.
Denk aan uw veiligheid
ZGT doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen. Uw gegevens staan op een
beveiligde omgeving waar alleen u met uw persoonlijke DigiD op kunt inloggen.
U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens te beschermen. Enkele tips:
• Log uit als u klaar bent op MijnZGT.
•	Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek buiten
uw computer.
• Deel uw inlognaam en wachtwoord niet met anderen.
Loop eens binnen bij het Informatiepunt MijnZGT
In de centrale hal in Almelo en Hengelo is het Informatiepunt MijnZGT
tijdens kantooruren geopend. Hier kunt u binnenlopen met al uw nietmedische vragen over MijnZGT en we helpen u graag bij het inloggen.
Er zijn werkplekken waar u zelf, eventueel met begeleiding, kunt inloggen
op MijnZGT. Als u geen DigiD hebt, maar toch graag wilt inloggen, kunnen
we hier zelfs een tijdelijke account voor u maken. U moet dan wel een geldig
identificatiebewijs meenemen.
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Informatiepunt MijnZGT

zgt.nl

40083594

E-mail: mijnzgt@zgt.nl
Telefoonnummer: 088 708 57 77

