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Inleiding
Voor u ligt de MijnETZ startgids.
MijnETZ is het patiëntenportaal van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg en Waalwijk.
Het doel van deze startgids is om patiënten op weg te helpen bij het gebruik van MijnETZ.

4.
Versie 2021-10

Wat is MijnETZ?
MijnETZ is het patiëntenportaal voor patiënten van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (verder ETZ
genoemd).
Met MijnETZ kunt u als patiënt een deel van uw medisch dossier inzien, uw geplande afspraken
bekijken, schriftelijk vragen stellen aan uw behandelaar, een herhaalrecept aanvragen, enz. Deze
handleiding is bedoeld om u op weg te helpen bij het gebruik van MijnETZ.

Wat is MijnETZ NIET?
MijnETZ kunt u NIET gebruiken indien uzelf of iemand in uw omgeving acute zorg nodig heeft:
Bel in dat geval altijd 112.
MijnETZ is ook niet uw volledige patiëntendossier.
Indien u daar een kopie van wenst kunt u dat aanvragen via www.etz.nl.

Hoe krijg ik als patiënt toegang tot MijnETZ?
Als u toegang wilt tot MijnETZ en uw BSN nummer is bekend bij het ziekenhuis kunt al direct inloggen
via DigiD.
Op het inlogscherm van MijnETZ staat een oranje DigiD button. Deze knop geeft eenvoudig toegang
tot het portaal en de app van MijnETZ (MyChart).

Het gebruik van MijnETZ is voor u als patiënt gratis

Nog geen geregistreerd BSN-nummer bij het ETZ, wat nu ?
Om in te loggen in MijnETZ via DigiD is het van belang dat het BSN-nummer geregistreerd is in het
ETZ.
Bent u ooit tijdelijk ingeschreven in het patiëntenportaal, omdat u geen legitimatiebewijs bij zich had
op het moment van inschrijving? Dan is uw BSN-nummer niet geregistreerd in ons ziekenhuis. U kunt
dan pas gebruik maken van de DigiD mogelijkheid als u zich met uw legitimatiebewijs eerst persoonlijk
laat identificeren bij Patiëntenregistratie.

Ik heb wel een BSN, maar wil niet inloggen via DigiD, wat nu ?
Als u toegang wilt hebben tot MijnETZ maar u wilt niet inloggen via DigiD dan kan u een
gebruikersnaam en wachtwoord zelf aanmaken.
U heeft hierbij wel een activatiecode nodig van het ziekenhuis.
De activatiecode krijgt u alleen na identificatie en als uw BSN-nummer en e-mailadres geregistreerd
zijn.
De activatiecode vraagt u aan bij de afdeling Patiëntenregistratie, de polikliniek waar u onder
behandeling bent of bij de secretaresse op de verpleegafdeling.
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De activatiecode wordt vervolgens via e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
Of de polikliniek print het uit aan de balie en geeft het mee in briefvorm.
Als u een activatiecode heeft ontvangen doorloopt u de volgende stappen in bijlage 1.
Indien u al een gebruikersnaam en wachtwoord in uw bezit heeft kunt u de stappen volgen in
hoofdstuk “Hoe open ik MijnETZ met mijn gebruikersnaam en wachtwoord”

Hoe open ik MijnETZ ?
Op het moment dat uw BSN-nummer bij het ziekenhuis bekend is kunt u gebruik maken van MijnETZ.
Als uw gebruikersnaam en het wachtwoord heeft ingesteld middels de activatiecode kunt u uiteraard
MijnETZ gebruiken.
Als u www.MijnETZ.nl intypt in de zoekbalk van uw internet komt u op de startpagina uit, die er
ongeveer uitziet als onderstaande afbeelding.

Inloggen via DigiD
Als op de DigiD button wordt geklikt , komt u op een scherm terecht waarmee u met uw DigiD kan
inloggen met het wachtwoord dat bij uw DigiD hoort.

Inloggen via gebruikersnaam en wachtwoord
Om te voorkomen dat anderen toegang tot uw gegevens in MijnETZ krijgen doorloopt u iedere keer
dat u inlogt twee stappen:



Eerst logt u in met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord op www.mijnetz.nl.
Na het invoeren van de juiste gebruikersnaam met het juiste wachtwoord ontvangt u direct de
verificatiecode van het ETZ via uw e-mail. Deze voert u in op www.mijnetz.nl. Het is belangrijk
dat u de www.mijnetz.nl website niet afsluit.
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Inloggen in MijnETZ
Als u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft kunt u hiermee gewoon nog inloggen onder de knop
voor het inloggen met Digid.

Als gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevuld klikt u op de groene knop “Aanmelden ”.
Na het invoeren van de juiste gebruikersnaam met het juiste wachtwoord ontvangt u direct de
verificatiecode van het ETZ via uw e-mail.
Het ontvangen van de e-mail

In uw mailbox krijgt u een e-mailbericht waarin de code staat. In het bovenstaand voorbeeld staat
deze code in het groene kader.
Noteer eventueel de code of kopieer de code vanuit de mail.
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Verificatiecode invullen
De verificatiecode voert u in bij Code invoeren, zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.

Let op : de code is ongeveer 10 minuten geldig. Mocht de code zijn verlopen dan kunt u op de blauw
gekleurde link klikken “Code opnieuw verzenden” . Zie ook het bovenstaande voorbeeld.
Als het inloggen met de toegangscode niet lukt dan kunt u contact opnemen met de MijnETZ
helpdesk op 013-221 21 00 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Controleren van uw contactgegevens.
In verloop van de tijd wordt u gevraagd om uw contactgegevens te controleren.
Het is namelijk voor u als voor de medewerkers van het ziekenhuis van groot belang dat de
contactgegevens altijd actueel zijn, mochten medewerkers van het ziekenhuis u telefonisch willen
benaderen v oor bijvoorbeeld een afspraak. Maar ook dat de berichten die vanuit het ziekenhuis
worden verstuurd naar het juiste e-mail adres verstuurd worden.
Om deze reden komen van tijd tot tijd schermen in beeld waarin gevraagd wordt uw contactgegevens
te controleren. Zie ook onderstaande voorbeeld.

Als uw e-mailadres niet meer klopt, kunt u dit in dit scherm aanpassen.
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Met de blauwe knop in het bericht kunt u direct naar het beheren van uw berichten gaan, waar u kunt
aangeven welke berichten u niet of juist wel wilt ontvangen.

Help! Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Als u nog inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord kan het voorkomen dat u uw wachtwoord
kwijt bent geraakt. U kunt deze opnieuw instellen.
Als u uw wachtwoord voor DigiD kwijt bent dan kan dat niet via MijnETZ maar alleen bij DigiD (zie
https://www.digid.nl/)

Aanmaken van nieuw wachtwoord bij uw gebruikersnaam
Als u een verkeerd wachtwoord hebt ingetypt komt de tekst: "Aanmelden mislukt”. Onder deze tekst
staat een onderstreepte tekst U kunt uw wachtwoord resetten of probeer het opnieuw."
De onderstreepte tekst is een link die u naar een web pagina leidt waar u uw wachtwoord kan
herstellen (wachtwoord-reset-pagina).
Als u te vaak een wachtwoord verkeerd intypt, wordt u meteen naar de wachtwoord-reset-pagina
geleid met de begeleidende tekst: "Het maximale aantal mislukte inlogpogingen bereikt. Reset uw
wachtwoord om weer toegang te krijgen tot uw account."
De wachtwoord-reset-pagina ziet er als volgt uit:

Er zijn een aantal gegevens die u in moet vullen om een nieuw wachtwoord toegestuurd te krijgen via
een e-mail bericht. Zoals





Uw gebruikersnaam waarmee u in MijnETZ inlogt,
De laatste 4 cijfers van uw burgerservicenummer (BSN),
Uw geboortedatum en
Uw e-mailadres

Als u deze gegevens juist heeft ingevuld klikt u op “Volgende”.
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Algemene voorwaarden
Op het moment dat u bent ingelogd in MijnETZ worden algemene voorwaarden in beeld voor het
gebruik van het patiëntenportaal. Lees de Algemene Voorwaarden en klik op accepteren als ue ermee
eens bent. Als u er niet mee eens ben kan u geen gebruik maken van MijnETZ.
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Wat kan ik zien in MijnETZ?
Binnen MijnETZ kunt u gegevens zien die in uw medisch dossier in het ETZ zijn opgeslagen. Dit zijn
zaken als afspraken, brieven en uitslagen van verschillende onderzoeken. In dit hoofdstuk worden de
verschillende onderdelen van MijnETZ beschreven.

Het welkomscherm
Het welkomscherm is het scherm dat u als eerste in beeld krijgt als u bent ingelogd in MijnETZ. Vanuit
dit scherm kunt u naar andere menu-onderdelen van MijnETZ klikken.

Werkbalk en menu
Vanaf juli 2021 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in MijnETZ waarbij het welkomscherm
gebruikersvriendelijker is geworden.


Bovenin het scherm bevindt zich de werkbalk. Zie onderstaand voorbeeld (dit voorbeeld kan
afwijken van uw eigen werkbalk).



Er bevinden zich 6 menu-onderdelen op de werkbalk.
o Aan de linkerkant bevinden zich de onderdelen Menu, Bezoeken, Berichten, Zorgteam
bekijken en gezondheidsrapporten.
o Aan de rechterkant staat uw inlognaam en uw foto.

Als op de Menu button wordt geklikt komen de verschillende menu opties in beeld.
In het onderstaande voorbeeld staat een deel van de menu-onderdelen afgebeeld:
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Om de lijst van onderdelen te doorzoeken is boven aan het menu een mogelijkheid om in de menuonderdelen te zoeken (zie de groene pijl)
In het volgende hoofdstuk worden de verschillende menu-onderdelen verder belicht.
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Welkom!
Op het welkomscherm wordt u geïnformeerd over onder andere nieuwe afspraken die voor u gepland
zijn, patiëntvragenlijsten die klaar staan om in te vullen voor uw eerstvolgende bezoek. En eventuele
herinneringen en berichten.
In onderstaande afbeelding wordt het welkomscherm als voorbeeld getoond. De getoonde gegevens
in het voorbeeld kunnen uiteraard afwijken van uw eigen welkomscherm.
Aan de rechterkant bevinden zich zorgverleners die in uw zorgteam zitten. Door te klikken op de link
zorgverlenersdetails bekijken en beheren kan u meer gegevens naslaan.
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Zorgteam

Als in het welkomscherm geklikt is op de link zorgverlenersdetails bekijken en beheren kan u meer
gegevens naslaan. In het bovenstaande voorbeeld is aan de linkerkant de zorgverlener geselecteerd,
waardoor vervolgens aan de rechterkant meer details van de zorgverlener getoond worden.

Terug naar het hoofdmenu
Terugkeren naar het welkomscherm kan door te klikken op het MijnETZ icoontje dat zich bovenaan het
scherm bevindt.
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Wat staat er in mijn dossier?
Middels de knoppen op de werkbalk of via de menu-onderdelen onder werkbalk knop Menu kunnen
de gegevens worden nageslagen

Zorg zoeken

Afspraak maken
Normaal gesproken kunt u zelf een afspraak in plannen bij een groot aantal van de poliklinieken. Dit is
op het moment niet mogelijk door de Corona/COVID-19 pandemie.
Als het weer mogelijk wordt kunt u via “Afspraak Maken” zelf een afspraak plannen. Het gaat dan om
de normale vervolgafspraken met uw zorgverlener.
Indien er meer georganiseerd moet worden rondom uw afspraak, zoals bijvoorbeeld een onderzoek of
test, zal deze afspraak alleen door de polikliniek medewerker gepland kunnen worden. Deze afspraken
kunt u om deze reden niet zelf plannen.

Zorgteam bekijken
Naast dat het zorgteam op het welkomscherm wordt getoond kan u ook via deze weg naar het
overzicht. Handig als u direct vanuit een ander scherm dan het welkomscherm het zorgteam zou willen
bekijken.
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Communicatie

Vanuit dit menu-onderdeel kan u berichten versturen, een vraag stellen aan uw zorgverlener en
brieven naslaan die door de zorgverlener zijn aangemaakt en bijvoorbeeld naar u of uw huisarts zijn
verstuurd

Berichtencentrum
Let op : deze functionaliteit is recent gewijzigd.
Onder menu-onderdeel Berichten kunt u inkomende berichten lezen en zelf een bericht aan een
behandelaar versturen.
Van Postvak In naar Conversaties
Met de komst van de nieuwe versie is de Postvak In vervangen door Conversaties.

Een conversatie bevatten de door u verstuurd berichten aan de zorgverlener gecombineerd met de
ontvangen berichten van de zorgverlener.
Conversatie zoeken
Met conversaties zoeken kunt u zoeken op een trefwoord. Alle conversaties waar dit trefwoord in
voorkomt worden getoond in het overzicht
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Conversatie verwijderen
Als een Conversatie voor u niet meer relevant is kan u deze verwijderen door op de knop “Naar
prullenbak verplaatsten te klikken

Conversatie bladwijzer
Als een conversatie voor u belangrijk is kunt u die aanmerken et bladwijzer in de conversatie.

De conversatie wordt dan verplaatst naar de Prullenbak in het berichtencentrum

In het berichtencentrum komt de conversatie dan ook in beeld onder Bladwijzer:
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Conversatie afspraken
Als er een afspraak voor u gepland wordt krijgt u hiervan bericht in MijnETZ. Vaak wordt dit op het
welkomscherm getoond. In het berichtencentrum is het bericht ook na te slaan onder Afspraak

Automatische berichten.
Vanuit het ziekenhuissysteem worden vaak ook geautomatiseerde berichten gegeneerd die voor u als
patient in het berichtencentrum zijn na te slaan . Als er een afspraak voor u gepland is zal het bericht
zowel onder Afspraken als onder Automatische berichten komen te staan.
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Een vraag stellen
In het Berichten centrum kunt u ook een vraag stellen. Door op de knop “een vraag stellen” (zie
rechtsboven in het bovenstaand voorbeeld) te klikken kan een bericht worden aangemaakt en
verstuurd aan de door u geselecteerde zorgverlener(s) binnen uw zorgteam.
U kunt niet naar iedere arts een bericht sturen, alleen naar artsen waarbij u in behandeling bent. Dat
wil zeggen, de artsen waarmee u in de komende 6 maanden een afspraak gepland hebt staan of
waarmee u het afgelopen jaar een afspraak heeft gehad.
Stappen
Om uw vraag goed te verwerken worden er binnen MijnETZ een aantal stappen doorlopen

Waar gaat het bericht over ?
Op dit moment hebben we hier 1 keuze voor gedefinieerd

Medische vraag

Hier kunt u specifieker zijn in de soort vraag die u wilt stellen
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Met wie wilt u contact opnemen

Omdat dr. Imholz in het zorgteam zit kan hier in dit voorbeeld een bericht aan worden verstuurd. Dit
kan uiteraard voor uzelf anders zijn.
Als u maar bij één arts in behandeling bent, dan wordt deze arts automatisch gekozen en krijgt u geen
keuzemogelijkheid.
De vraag
In het onderstaande voorbeeld is eerder “vraag over recept”gekozen

Er moeten twee verplichte items worden ingevoerd :
-

Het onderwerp
Het Bericht

Het kan er dan zo uitzien :
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Als zowel de ontvanger, het onderwerp en het bericht zelf zijn ingevuld kan het bericht worden
verzonden.
Eventueel kan er een afbeelding of video worden toegevoegd. Dit kan gedaan worden door op het
icoontje met paperclip te klikken blauwe knop “een afbeelding of video bijvoegen”.

Let op :Er kunnen geen Microsoft Word of Excel bestanden worden meegestuurd. Dit kan worden
opgelost door deze bestanden af te drukken in pdf-formaat.
Een pdf-bestand kan wel worden toegevoegd aan het bericht. U kunt ook afbeeldingen toevoegen van
het type jpg, png, tiff, bmp, tif, pdf en jpeg van maximaal 5 MB groot. U kunt video toevoegen van het
type mov, avi, mpg, mp4, mpeg, mwv en 3gp van maximaal 16 MB groot.
In het Berichtencentrum kan het verstuurde bericht worden teruggevonden in het tabblad
Conversaties
Hoewel u een zorgverlener als geadresseerde kiest, zal het bericht in de meeste gevallen naar een
groep medewerkers worden gestuurd. Dit zijn vaak polimedewerkers. Zij beoordelen het bericht en
indien mogelijk beantwoorden ze het ook. Als er om medisch advies gevraagd wordt, kan de
polimedewerker het bericht doorsturen naar de betreffende zorgverlener.
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Brieven
In MijnETZ kunnen ook brieven tussen behandelaar en huisarts worden gelezen. Dit kan door op de
datum van de brief te klikken (zie pijl op onderstaande afbeelding).

Let op : U kunt alleen brieven zien die vanaf 31 maart 2018 verstuurd zijn. Oudere brieven worden
niet getoond omdat die zijn verstuurd vanuit een ander elektronisch patiëntendossier dat het
ETZ gebruikte vóór de fusie van de twee ziekenhuizen.

Mijn dossier

Bezoeken
Onder dit menu-onderdeel kunt u toekomstige afspraken en bezoeken inzien. Ook afspraken uit het
verleden kunt u hier terugvinden. De afspraken kunnen poliklinisch zijn, maar kunnen ook over
onderzoeken of verrichtingen gaan.
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In onderstaand voorbeeld is te zien dat er één aankomend bezoek is en er twee bezoeken in het
verleden zijn geweest. Op het moment dat op u op de afspraak klikt (zie groene pijl) worden de
afspraakdetails zichtbaar.

Afspraakdetails
In afspraakdetails worden de datum en de tijd van de afspraak getoond.
Daarnaast worden vaak ook vragenlijsten beschikbaar gesteld. De antwoorden die u geeft op de
vragen in de vragenlijst zijn noodzakelijk voor de afspraak met uw zorgverlener. In sommige gevallen
kan het ziekenhuis besluiten om een afspraak eenzijdig te annuleren als u de vragenlijst voorafgaand
aan uw afspraak niet hebt ingevuld.
Vul deze vragenlijst(en) dus ruim voordat u de afspraak heeft in!
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Afspraakdetails en patiënt vragenlijsten
Voor een bezoek aan de polikliniek is het soms noodzakelijk dat u vooraf een vragenlijst invult. De
zorgverlener kan zich dan beter voorbereiden op uw bezoek en gerichter vragen stellen.
De verticale pijl wijst de plaats aan als er eventueel een vragenlijst moet worden ingevuld.
Videobezoek starten vanuit afspraak
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van videobezoeken. Dit betekent dat u via een videoverbinding
op u computer of tablet een gesprek kan hebben met uw zorgverlener. Hiervoor is het wel van belang
dat u een webcam en microfoon hebt op uw pc of tablet.
Uiteraard is het ook van belang dat het ziekenhuis over een actueel telefoonnummer en e-mailadres
beschikt waar we u op kunnen bereiken.
Het starten van een videobezoek doet u door op de groene knop te klikken in de afspraakdetails. Zie
de blauwe horizontale pijl in bovenstaande afbeelding.
Als u op de knop hebt geklikt:
1.

Zal er een webpagina geopend worden genaamd VidyoConnect. Dit is de website die zorgt
voor de beveiligde verbinding tussen u en uw zorgverlener.
De website geeft twee opties om deel te nemen aan de afspraak
a. via een applicatie, en
b. via de site zelf
De werking ervan is hetzelfde, maar de kwaliteit van het beeld en geluid is beter met behulp
van de applicatie.
Wij raden u aan om gebruik te maken van de VidyoConnect applicatie.

2.

Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan het bezoek via de website dan zal de site u
vragen om het gebruik van camera en microfoon toe te staan, indien u dit weigert is het
helaas niet mogelijk om een videobezoek te starten.

3.

In het volgende scherm klikt u op ‘Join’ om daadwerkelijk deel te nemen aan het bezoek.

4.

Het kan voorkomen dat u als eerste aan het bezoek deelneemt en de zorgverlener nog moet
deelnemen, in dit geval ziet u een zwart scherm en een kleine weergave van uw eigen beeld.

5.

Tijdens het bezoek beschikt u over verschillende functionaliteiten zoals het aan- en
uitschakelen van beeld en/of geluid, chatten met de zorgverlener en andere deelnemers (zie
onderstaande kader), deelnemers aan het bezoek bekijken en indien meerdere deelnemers het
rangschikken van de beelden.

6.

Hangt u per ongeluk op, dan is er altijd de mogelijkheid om weer deel te nemen aan het
bezoek, dit doet u door op ‘Rejoin’ te klikken.

7.

Indien het bezoek is afgelopen kunt u ophangen, de webpagina afsluiten of de applicatie
sluiten. Hiermee is het bezoek afgerond.
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Bezoeksamenvatting bekijken
Bezoeken uit het verleden worden over het algemeen voorzien van een bezoeksamenvatting.

Via de link “bezoeksamenvatting bekijken” (zie pijl in bovenstaande afbeelding) kunt u deze lezen.
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In het bovenstaand voorbeeld zijn een aantal paragrafen te onderscheiden. Als eerste wordt de
instructie die de zorgverlener met u heeft besproken getoond.
Vervolgens wordt onder Bezoek van vandaag getoond met welke medewerker u contact heeft gehad.
In geval van een polikliniekbezoek kan dit de zorgverlener zijn, maar als u telefonisch contact heeft
gehad kan hier ook de naam staan van de secretaresse of de polikliniekmedewerker.
De derde paragraaf toont de eerste toekomstige geplande afspraak met uw zorgverlener of van een
gepland onderzoek (verrichting).
Als laatste en vierde paragraaf wordt de actuele medicatie getoond. Dit is de medicatie die tijdens uw
laatste bezoek samen met de arts is afgesproken. Dit overzicht wordt altijd getoond in de
bezoeksamenvatting. Ook als u een telefonisch contact heeft gehad met de secretaresse of
polikliniekmedewerker.
Het is van belang dat ten alle tijden een actueel overzicht van uw medicijngebruik beschikbaar is in uw
dossier van het ziekenhuis. Controleer daarom regelmatig of de medicijnen die u gebruikt in dit
overzicht staan. Indien de medicijnen in de medicatielijst niet juist zijn bespreek dit dan met uw
zorgverlener tijdens een poliklinische of telefonische afspraak.

Onderzoeksuitslagen
Onder dit menu-onderdeel bevinden zich alle uitslagen die beschikbaar zijn gesteld door de arts of het
laboratorium. Dit kan gaan om uitslagen van onder andere bloed en urine. Maar ook uitslagen van
beeldvormend onderzoek zoals röntgenfoto’s, MRI en CT-scans. De beelden en foto’s behorende bij
de beeldvormende onderzoeken kunnen niet worden getoond in MijnETZ, uitsluitend de verslagen zijn
beschikbaar.
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Naast de uitslagen van onderzoeken die binnen het ETZ zijn uitgevoerd kunnen er ook uitslagen van
externe partijen beschikbaar worden gesteld, zoals van Diagnovum (voorheen Diagnostiek Brabant).
De keuze welke uitslagen beschikbaar worden gesteld ligt in handen van deze externe partijen en niet
bij het ETZ. Dit betekent dat het kan voorkomen dat u een onderzoek hebt ondergaan bij een externe
partij, maar dat dit onderzoek door deze externe partij niet wordt gedeeld met het ETZ.
Zoals het bovenstaand overzicht laat zien, worden de uitslagen in een opeenvolgende rij getoond. De
detailgegevens komen in beeld als op een onderzoek wordt geklikt.
Door op een labonderzoek te klikken (zie voorgaande afbeelding) worden de detailgegevens van het
onderzoek getoond. In onderstaand voorbeeld wordt een uitslag van een laboratoriumonderzoek in
detail getoond, nadat hier op geklikt is:

In bovenstaand voorbeeld is één componentuitslag binnen gekomen: Glucose.
Er kunnen ook meerdere componentuitslagen worden getoond. Soms worden nog niet alle uitslagen
getoond, omdat bijvoorbeeld de uitslag nog niet bekend is maar wel is afgenomen. De component
staat er dan al wel, maar de uitslag van de component nog niet. Deze volgt later.
Op het moment dat de uitslag bekend is van de component ontvangt u hiervan een bericht in MijnETZ
als u heeft aangegeven berichten te willen ontvangen. LET OP: de data van het onderzoek, waar de
componentuitslagen onder vallen, veranderen niet. Het kan dus voorkomen dat u vandaag een bericht
heeft ontvangen van een uitslag, dat bij een onderzoek hoort van twee dagen geleden. Om de uitslag
te zien van de component moet dus het onderzoek van twee dagen geleden worden geopend.
Uitslagen in grafiek
Naast de detailgegevens die in bovenstaand voorbeeld worden getoond kunnen ook eerdere
resultaten en een grafiek van eerdere resultaten worden bekeken.
Zelf het moment bepalen waarop uitslagen worden vrijgegeven.
Patiënten kunnen vanaf midden oktober 2020 binnen MijnETZ zelf bepalen wanneer uitslagen worden
vrijgegeven en dus inzichtelijk zijn. Wanneer een patiënt na oktober 2020 als nieuwe MijnETZgebruiker inlogt, zijn de uitslagen pas zichtbaar als de vragenlijst “Vrijgave uitslagen” is ingevuld.
Zie voor het beantwoorden van de vragenlijst hoofdstuk “Optionele vragenlijst: Vrijgave uitslagen“
verderop in deze handleiding of klik op deze link.
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Op de website van het ETZ is eveneens een uitleg te vinden. Klik op deze link

Medicijnen
Onder dit menu-onderdeel worden al uw medicijnen getoond die binnen het ETZ bekend zijn. Dit
kunnen medicijnen zijn die door uw arts in het ETZ zijn voorgeschreven of door u zijn toegevoegd.
Medicatie die de huisarts voorschrijft worden niet in dit overzicht getoond, tenzij ze zijn toegevoegd
door u of de arts in het ziekenhuis.
Op het medicatieoverzicht staan gegevens als recept details, herhalingsrecept en de details apotheek
vermeld.

Herhaalrecepten aanvragen
U kunt zelf een herhaalrecept aanvragen en een medicijn verwijderen.

Herhaalrecept aanvragen
Om in één overzicht alle medicijnen te selecteren voor een herhaalrecept kan de groene knop worden
gebruikt (zie blauwe kader in bovenstaande afbeelding).
Of een medicijn door u kan worden herhaald bepaalt de arts. Sommige medicijnen mogen niet
automatisch worden herhaald. In deze gevallen moet de arts telkens beoordelen of u de
medicijnen nog nodig heeft
In onderstaand voorbeeld worden alle medicijnen getoond die mogen worden herhaald.
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Om een medicijn te selecteren voor het herhaalrecept kunt u het selectievakje aanklikken aan de
rechterkant van het scherm (zie rode kader in bovenstaand voorbeeld).
Als een medicijn is geselecteerd, maar de selectie moet ongedaan gemaakt worden kunt u opnieuw op
het selectievakje klikken. Het medicijn valt dan buiten de selectie voor het herhaalrecept.
Op het moment dat de medicijnen zijn geselecteerd wordt de groene knop “Volgende beschikbaar”
(zie blauwe kader in bovenstaand voorbeeld). Vervolgens klikt u op deze knop om de herhaling te
bevestigen. Het onderstaande scherm komt in beeld:

In bovenstaande scherm kunt u aangeven waar de medicijnen moeten worden opgehaald. Als u bij
meerdere apotheken bent aangesloten kunt u een keuze maken voor de apotheek waar u deze
medicijnen wilt ophalen.
Als alle gegevens kloppen kan opnieuw op de knop Volgende worden geklikt
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Als alle gegevens kloppen drukt u op de groene knop om te verzenden of de blauwe knop om terug
te keren naar de voorgaande stappen in het proces.
Na het verzenden van het herhaalverzoek wordt het verzoek beoordeeld door de arts. In MijnETZ
wordt de patiënt hiervan op de onderstaande manier geïnformeerd.

Bij goedkeuring wordt het recept automatisch naar de geselecteerde apotheek gestuurd.
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Gezondheidssamenvatting
Onder dit menu-onderdeel staan overzichten van de gezondheidsproblemen, medicijnen en allergieën
Deze onderdelen staan gegroepeerd op één plek, zoals de actuele gezondheidsproblemen, medicatie,
allergieën en vaccinaties.

Het gebruik van deze onderdelen wordt in de volgende paragrafen beschreven, met uitzondering van
medicatie dat al eerder is behandeld.
Gezondheidsproblemen
Onder dit deel staan alle actuele gezondheidsproblemen die staan geregistreerd bij het ETZ.
Problemen die bijvoorbeeld alleen bij uw huisarts bekend zijn worden hier niet getoond.

Toevoegen van een probleem
Onderaan de lijst van problemen zit een knop waarmee een probleem door uzelf kan worden
toegevoegd:

Verwijderen van een probleem
Het verwijderen van een probleem kan worden uitgevoerd door over het blokje waarin het probleem
wordt afgebeeld te bewegen met de muis.
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Er komt een rode knop in beeld waarop u kunt klikken om het probleem te verwijderen.
LET OP: uw wijzigingen worden niet meteen in het dossier van het ETZ verwerkt. Uw behandelaar dient
eerst te beoordelen of deze wijzigingen correct zijn. Vraag ernaar bij uw volgend bezoek.
Dit geldt ook voor de volgende onderdelen Medicatie en Allergieën.
Allergieën
Net als bij de medicatie kunt u ook allergieën bekijken en zelf toevoegen
Voor het toevoegen van een allergie is de knop “een allergie toevoegen” beschikbaar, zoals die ook te
zien is bij het toevoegen van medicatie.
Het verwijderen van een allergie werkt weer op dezelfde manier als bij medicatie: door met de muis
over de allergie te bewegen komt de knop “verwijderen” in beeld. U klikt vervolgens op deze knop.

Zorgplan
Onder dit menu-onderdeel worden de komende afspraken in combinatie met onderzoeksuitslagen
getoond
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Vragenlijsten
Onder dit menu-onderdeel worden kunnen beschikbare vragenlijst worden bekeken en ingevuld.
Vragenlijsten kunnen een hulpmiddel zijn om uw klachten of het effect van uw behandeling beter in
kaart te brengen.
De vragenlijsten kunnen door uw zorgverlener worden verstuurd of kunnen zijn gekoppeld aan een
afspraak die gepland staat op bijvoorbeeld de polikliniek. Het is voor uw behandeling van belang dat
deze vragenlijsten vóór uw bezoek door u worden ingevuld.
In het onderstaand voorbeeld is een voorgeschiedenis vragenlijst beschikbaar en die is noodzakelijk
voor het aankomend bezoek aan de arts.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat een vragenlijst meerdere keren na elkaar wordt verstuurd
om het beloop van een behandeling of klacht beter in kaart te brengen. De vragenlijsten worden dan
in een zogenaamde serie verstuurd. U krijgt in dit geval dezelfde vragenlijst meerdere keren achter
elkaar in MijnETZ toegestuurd, met het verzoek deze steeds opnieuw in te vullen. De periode
waarbinnen deze vragenlijsten worden verstuurd, wordt bepaald door de zorgverlener, uw klacht of
behandeling.

33.
Versie 2021-10

Openen en invullen van de vragenlijst
Om een vragenlijst te openen kan geklikt worden op de link in het bericht (zie bovenstaand voorbeeld)
Een voorbeeld van een vragenlijst wordt hieronder getoond:

Een rood sterretje voor de vraag geeft aan dat de vraag verplicht beantwoord moet worden. Als deze
vraag niet is ingevuld kunt u de vragenlijst niet versturen.
Er kunnen in een vragenlijst vragen voorkomen met zogenaamde vrije tekst velden. U kun hier zelf
bepalen wat u invoert. Er kunnen ook vragen met vaste antwoord mogelijkheden of scorebalken
voorkomen. U selecteert een of meerdere van de voorgedrukte antwoorden die voor u van toepassing
zijn. De vraag zal zelf aangeven of u meerdere antwoorden mag geven of dat er maar een
keuzemogelijkheid is.
Soms is het precies beschrijven van een klacht of het aangeven van de juiste plaats van de klacht lastig.
Dan kan het aangeven van de klacht op een plaatje verhelderend werken. In de bovenstaande
afbeelding wordt een voorbeeld getoond van een plaatje als antwoord mogelijkheid. In dit geval om
de specifieke plaats op het lichaam aan te geven waar de pijn zich voordoet.

34.
Versie 2021-10

Als alle (verplichte) vragen zijn ingevuld komt er een groene knop in beeld waarop u klikt. Ter controle
ziet u een overzicht van de ingevulde vragen en kunt u je eventueel nog terugkeren naar de vragenlijst
om een antwoord te wijzigen.

Het wijzigen van een antwoord kan door op het potlood te klikken achter de vraag die u wilt
aanpassen (zie blauwe pijl in bovenstaand voorbeeld).
Als de vragenlijst akkoord is klikt u op de knop “Verzenden” en wordt de vragenlijst verstuurd aan de
zorgverlener.
De ingestuurde vragenlijsten kunt u bij Berichten onder Verzonden berichten terugvinden.
Optionele vragenlijsten: Delen gegevens
Elke patiënt die gebruik maakt van MijnETZ heeft de mogelijkheid om in te stellen met welke zorg
verlenende instanties gegevens gedeeld mogen worden. Deze instellingen kunt u op ieder gewenst
moment aanpassen.
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Als u bijvoorbeeld onder behandeling bent in een ander ziekenhuis of revalidatiekliniek kunnen uw
gegevens met deze instellingen worden gedeeld.

In het bovenstaand voorbeeld wordt deze lijst getoond. Het is belangrijk dat u de vragenlijst, iedere
keer dat u hem aanpast, afsluit met een datum voor akkoord en wie deze lijst heeft ingevuld.
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Optionele vragenlijst: Vrijgave uitslagen
Je kunt de vragenlijst openen in het menu Gezondheid - Vragenlijsten
Als je hierop klikt, verschijnt de pagina met vragenlijsten. Klik op ‘Vrijgave uitslagen’ om de vragenlijst
te openen:

(afbeelding 3)
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De vragenlijst beantwoorden
Klik de antwoorden aan om de vragenlijst te beantwoorden:

Als alle vragen zijn beantwoord, klik op ‘Doorgaan’.

Als op de eerste vraag het antwoord ‘1 dag’ is gegeven, komt er een vervolgvraag met een
waarschuwing. Klik hier op ‘Ja’ als de waarschuwing is begrepen en op ‘Doorgaan’. Als hier ‘Nee’ op
geantwoord wordt, dan heb je de mogelijkheid om de gemaakte keuze aan te passen.
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Vervolgens wordt een overzicht getoond van de ingevulde vragen en antwoorden.
Het is mogelijk om een antwoord aan te passen door op het potloodje achter de vraag te klikken.

Kies dan het een nieuw antwoord en klik weer op ‘Doorgaan’.
Opnieuw wordt het overzicht van de ingevulde antwoorden getoond.
Klik op ‘Verzenden’ om de antwoorden te versturen.

Hierna kom je weer terug op de pagina van de vragenlijsten.
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Aankomende onderzoeken en verrichtingen
Onder dit menu-onderdeel kunt u aankomende onderzoeken, als labonderzoeken, naslaan die voor u
zijn gepland.

Implantaten

Als er binnen het ETZ implantaten bij u zijn ingebracht zijn deze terug te vinden in MijnETZ. Te denken
valt aan pacemakers, ICD’s en/of neurostimulators.
Het sub-menu komt in uw menu overzicht alleen in beeld als er bij u implantaten zijn ingebracht in het
ETZ.
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Medische en familievoorgeschiedenis
Onder de Voorgeschiedenis worden operaties en behandelingen getoond die u binnen het ETZ hebt
ondergaan.
Ook worden de gezondheidsproblemen van uw ouders getoond, indien deze gegevens bij het ETZ
bekend zijn.
Daarnaast kunt u gegevens bekijken over roken en drugsgebruik.

Gezondheidsrapporten.
In sommige gevallen spreekt uw zorgverlener met u af om bepaalde gezondheidsrapporten in te
vullen waarin u bijvoorbeeld de intensiteit van uw klachten registreert in de loop van de tijd
Onder dit menu-onderdeel komen deze gezondheidsrapporten voor u beschikbaar

Documentencentrum
U kunt hier een samenvatting van uw medisch dossier aanvragen met onder andere uw allergieën,
huidige medicatie, actuele gezondheidsproblemen, uitslagen, enz. U kunt deze samenvatting op een
USB-drive zetten en meenemen naar andere zorgverleners.
Let op: Het ETZ is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als u deze informatie deelt met
anderen na opslaan of uitprinten.
Als u in deze samenvatting informatie ziet die volgens u niet correct is, kunt u dit aangeven
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via www.etz.nl.
Als u een uitgebreider overzicht van uw medisch dossier wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen
via www.etz.nl.

In dit menu-onderdeel kunt u delen van uw dossier aanvragen. Dit bestaat uit digitale bestanden die
worden samengesteld en beschikbaar worden gesteld. Zodra deze bestanden beschikbaar zijn staan ze
ook onder Dossier bekijken.
Onder Mijn documenten kunt u documenten downloaden die voor uw beschikbaar zijn gesteld.
Het vierde onderdeel is een mogelijkheid om te zien wie uw dossier heeft geraadpleegd binnen
MijnETZ als uw dossier met iemand anders is gedeeld (proxy/gemachtigdentoegang).
Dossier aanvragen
Hieronder kunnen bezoeksamenvattingen worden gedownload die u kunt gebruiken voor nieuwe
zorgverleners of andere derden die betrokken zijn bij uw behandeltraject.
Er zijn een aantal mogelijkheden om informatie op te vragen, die worden uitgewerkt in onderstaande
paragrafen.
Datumbereik
Onder datumbereik kunt u een periode opgegeven waarmee u meerdere bezoeken tegelijkertijd kunt
downloaden. In het overzicht worden de bezoeken getoond die in de opgegeven periode beschikbaar
zijn:
Lucy-samenvatting
Onder het tabblad Lucy-samenvatting is een deel van het dossier te vinden dat relevant is voor andere
zorgverleners. Denk hierbij aan zaken als allergieën, medicijnen etc.
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Dossier bekijken

Het bovenstaande scherm toont de voortgang. Het scherm wordt niet automatisch vernieuwd maar als
u na verloop van tijd op de functietoets F5 op u toetsenbord indrukt zal het scherm worden ververst.
Als vervolgens het bestand gereed staat komt er een groene knop (zie onderstaande schermvoorbeeld
in beeld). Klik op deze knop om het bestand te downloaden.

De plaats waar het bestand wordt geplaatst is afhankelijk van de instellingen op uw computer. Het ETZ
heeft daar geen invloed op.
Het bestand dat wordt geladen op uw computer is een zogenaamd ZIP-bestand. Een ZIP-bestand is
één bestand waarin alle bestanden opgeslagen zijn die u nodig heeft om het dossier te bekijken.
Hiervoor moet het bestand wel eerst worden “uitgepakt”.
Uw dossier downloaden of verzenden
Vanuit dit menu-onderdeel gaat uw direct naar het eerder beschreven dossier aanvragen onder het
Documentencentrum
Uitpakken van het bestand
In het onderstaand voorbeeld is het bestand terecht gekomen in de map “Downloads”.
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Afhankelijk van de inrichting van uw computer kan het ZIP-bestand worden uitgepakt door op het
bestand te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens op de optie “Alles uitpakken” te klikken.
Als deze optie niet op uw computer beschikbaar is kunt u ook een ZIP programma gebruiken als 7-ZIP
dat gratis te downloaden is van internet.
Als u eerder in het proces hebt gekozen om het bestand te beveiligen met een wachtwoord wordt hier
om het wachtwoord gevraagd om het bestand verder uit te kunnen pakken.

Na het downloaden staan er verschillende bestanden in de map:

Bovenstaand voorbeeld geeft de bestanden weer, waarbij het bestand “! My Health Summary.pdf” uw
persoonsgegevens bevat. Het bestand kan geopend worden met een pdf-reader. Dit programma kunt
u eenvoudig en gratis downloaden op http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep.html als
het nog niet op uw computer aanwezig is.
Na het uitpakken zijn alle bestanden voor u te benaderen.
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Door op het bestand “INDEX.HTM” te klikken opent zich een overzicht van uw patiëntgegevens in de
webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome en afhankelijk van de instellingen van
uw computer). Vanuit deze webbrowsers kunt u eventueel uw patiëntgegevens printen op uw eigen
printer thuis.
Wie heeft mijn dossier ingezien?
In dit menu-onderdeel kan u naslaan wie in uw dossier heeft gekeken. Dit kunt u gebruiken als er
meerdere mensen in uw dossier kunnen kijken als mentor/curator of Voogd. (gemachtigde toegang)
Als er geen gemachtigde toegang is gegeven zullen hier alleen uw eigen naslag activiteiten worden
getoond.

Zwangerschapskaart
Als u door het ETZ wordt begeleid tijdens uw zwangerschap wordt de knop Zwangerschapskaart
beschikbaar. Hierin staan de gegevens en afspraken die rondom de huidige zwangerschap zijn
gemaakt. Deze knop verdwijnt weer wanneer de zwangerschap is beëindigd.

Medisch paspoort
Onderstaand voorbeeld toont een voorbeeld van het Medisch paspoort. De persoonsgegevens van u,
zoals die in het ziekenhuis staan geregistreerd, worden links weer gegeven. Dit kan door uzelf worden
gewijzigd.
Let op: als u in dit medisch paspoort persoonsgegevens aanpast, dan is dat alleen voor het
medisch paspoort. Wilt u definitief gegevens wijzigen, dan kunt u dat doen in menu
Persoonlijke Informatie.”

Bewerken van het Medisch paspoort
Het bewerken kan worden gestart door op de link “bewerken” te klikken (zie pijl in onderstaande
afbeelding)
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Het scherm verandert, waarna de gegevens door u gewijzigd kunnen worden.

In bovenstaand voorbeeld staan de aandoeningen en medicijnen vermeld. Deze zijn opgehaald uit het
ziekenhuissysteem. U kunt deze gegevens bijwerken door op de blauwe knop te klikken “laden van
mijn ziekenhuis” (zie pijl in het bovenstaand voorbeeld)
LET OP: Op dit moment worden medische notities en voortgangsverslagen van de arts nog niet
getoond in MijnETZ.

Verzekeringsgegevens
Onder dit menu-onderdeel kunt u uw verzekeringsgegevens naslaan die bij het ziekenhuis
geregistreerd staan.

Delen
Mijn dossier delen
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Toegang familie en naasten
Hier kunt u naslaan van wie u het dossier kan naslaan en wie uw dossier kan naslaan.
Deze machtiging wordt afgegeven door de afdeling Patientenregistratie en de polikliniek
Kindergeneeskunde.
Gemachtigdentoegang is mogelijk voor ouders/voogden van kinderen tot 16 jaar (waarbij tussen 12 en
16 ook toestemming van het kind nodig is) en mogelijk voor mentoren/curatoren met een rechtelijke
beschikking.
Indien u onder de vragenlijst de vragenlijst delen gegevens heeft ingevuld (zie eerder) komen in dit
overzicht geen zorgverleners te staan. U geeft immers bij Delen gegevens toegang tot bepaalde
soorten van zorgverlening als revalidatiecentra, verpleeghuizen en dergelijke, en niet aan individuele
zorgverleners van deze instellingen.

Het downloaden
Onder elke keuze is de mogelijkheid Bekijken en downloaden beschikbaar. Als u op de knop Bekijken
klikt worden de gegevens direct op het scherm getoond binnen MijnETZ en worden er geen gegevens
gedownload.
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Als u op de knop downloaden klikt, komt onderstaand scherm in beeld :

In dit scherm kunt u kiezen of het bestand dat u wilt downloaden beveiligd moet worden met een
wachtwoord. Als u dat wil gebruiken klikt u op het onderste blauwe icoontje (zie bovenstaand
voorbeeld) en voert u vervolgens tweemaal het wachtwoord in. Als laatste stap klikt u op de knop
“aanvraag”.
Het downloaden kan, afhankelijk van de omvang van het dossier, enkele minuten duren. (Zie verder
Dossier bekijken).
Eenmalige toegang geven via Share Everywhere
Via de site Shareeverywhere (Share Everywhere (epic.com)) kunt u een tijdelijke toegang geven tot uw
dossier aan bijvoorbeeld een zorgverlener buiten het ETZ. U voert de code in die u hier aanmaakt met
uw geboorte datum in

De inlogcode is tijdelijk en verloopt na een uur.
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Bovenstaande voorbeeld is het inlogscherm van Share Everywhere (epic.com)

Apparaat verbindingen bekijken
Als u gebruik maakt van u mobiele telefoon of tablet, en u de Mychart App heeft geïnstalleerd wordt
uw toestel vastgelegd in het systeem van het ziekenhuis. Dit wordt gedaan om u een bericht te sturen
als er bijvoorbeeld nieuwe informatie in uw dossier is vastgelegd of een afspraak wordt gemaakt.
Als u een nieuwe telefoon heeft gekocht of verloren kunt u in dit menu-onderdeel uw oude telefoon
verwijderen door op ontkoppelen te klikken.
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Researchstudie
Onder dit menu-onderdeel kunt u aangeven of u zou willen meedoen met een wetenschappelijk
onderzoek.

Roep naam:

MYCPOCGST1.

Dit is uw eigen dos sier.

Informatie | Contactgegevens
Onder dit menu-onderdeel staan de contactgegevens van alle locaties van het ETZ met bijbehorend
centraal telefoonnummer.

Account instellingen
Persoonlijke informatie
Onder Persoonlijke informatie staan uw contactgegevens met eventuele details die u wilt vermelden
en contactpersonen die kunnen worden gewaarschuwd bij een medisch noodgeval:
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Het bewerken van uw contactinformatie en de Details over mij (zie bovenstaande afbeelding) kunt u
doen via de knop “Bewerken”. Ook de persoonlijke informatie Familie & vrienden kunt u aanpassen. De
knoppen om deze gegevens te bewerken of de verwijderen komen pas in beeld als u er met de muis
overheen beweegt.

Bevoegdhedeninstellingen
Onder bevoegdhedeninstellingen kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. Eerst moet het huidige
wachtwoord worden ingevoerd voordat u het nieuwe wachtwoord kunt invoeren.
Het nieuwe wachtwoord moet tweemaal precies hetzelfde zijn ingevoerd.
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Dossier inzage
In dit menu-onderdeel kunt u naslaan wie uw dossier kan inzien.
Met bewerken kunt u van uw eigen dossier een aantal gegevens wijzigen, zoals uw roepnaam en het
kleurenschema. Het kleurenschema kunt u aanpassen als u zelf in meerdere dossiers kunt kijken: de
kleur onderscheidt de verschillende dossier duidelijker.

Uw snelkoppelingen wijzigen
Bovenaan het scherm bevindt zich een werkbalk met snelkoppelingen. Deze snelkoppelingen kunt u
zelf aanpassen in dit menu-onderdeel.
U kunt dit doen door op het pijltje te klikken achter de betreffende snelkoppeling (zie oranje pijl). Er is
plaats voor 4 snelkoppelingen.

Klik op wijzigingen opslaan om de aanpassing vast te leggen.
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Communicatie voorkeuren
Onder Berichten kan aangegeven worden of u een e-mailbericht wilt ontvangen voor afspraken,
brieven & berichten, uitslagen & recepten, vragenlijsten en als er problemen zijn met de beveiliging
van MijnETZ.

In dit menu-onderdeel kunnen ook uw contactgegevens worden bewerkt. Klik op de knop “bewerken”
om bijvoorbeeld het adres te wijzigen.

Mychart Mobile
Mychart mobile is de app waarmee u op bijvoorbeeld een smartphone of tablet uw dossier kunt
openen. Indien u een telefoon heeft waarop het besturingsprogramma Android draait heeft u
minimaal versie 9.3 nodig om de app te kunnen gebruiken. Indien u een lagere versie gebruikt zal dit
in de vorm van een melding op uw scherm verschijnen.

Een groot deel van de mogelijkheden zijn hetzelfde als via de MijnETZ website, maar nog niet alles is
binnen de app beschikbaar.

Het openen van Mychart mobile
Het inloggen met de app MyChart mobile gaat op dezelfde manier als via de website: De
gebruikersnaam en het wachtwoord van MijnETZ worden hier ook gebruikt. Er hoeft dus geen nieuwe
gebruikersnaam en wachtwoord worden aangevraagd. Ook kunt u hier gebruik maken van DigiD als
inlogmogelijkheid.
Na het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord ontvangt u ook per e-mail een bericht
met een toegangscode die u moet invullen om het dossier te openen.
Na het inloggen wordt op het scherm het welkomscherm getoond met de verschillende
mogelijkheden om bijvoorbeeld afspraken in te zien of lab gegevens te bekijken.
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Ook kunnen een groot aantal brieven worden gelezen en vragenlijsten worden geopend en ingevuld,
net als via de website MijnETZ. Echter, niet alle brieven zijn inzichtelijk. Voor het volledige overzicht
kunt u het beste de webversie van MijnETZ gebruiken
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Als u op de knop “Afspraken” klikt, komen de afspraken in beeld die gepland staan. Door op de
afspraak te klikken komen de detailgegevens van de afspraak in beeld met eventuele instructies en/of
in te vullen vragenlijsten.
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Help ik ben mijn wachtwoord kwijt !
Met de versie van MijnETZ , welke in januari 2020 is geladen, kan u zelf snel uw wachtwoord opnieuw
aanvragen via de app als de maximaal aantal inlogpogingen is bereikt

In het inlogscherm komt een link. Als u op de link klikt (in onderstaande voorbeeld) wordt u naar een
webpagina geleid waarop u een nieuw wachtwoord kunt invoeren en kan u direct weer gebruik maken
van MijnETZ
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Ondersteuning MijnETZ helpdesk
Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft of problemen tegenkomt bij het gebruik
van MijnETZ dan kunt contact opnemen met de MijnETZ helpdesk.
De MijnETZ helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer
013-221 21 00
Of via het e-mailadres mijnetz@etz.nl

Bijlage 1 Hoe maak ik eenmalig een gebruikersnaam en
wachtwoord aan voor MijnETZ?
Als u een activatiecode heeft ontvangen doorloop dan de volgende 7 stappen. In deze stappen wordt
onder andere gevraagd om:




De activatiecode in te voeren,
Uw e-mailadres te verifiëren en zo nodig aan te passen,
De inlogcode in te voeren.

Indien u al een gebruikersnaam en wachtwoord in uw bezit hebt kun je de stappen volgen in
hoofdstuk “Hoe open ik MijnETZ met mijn gebruikersnaam en wachtwoord”

Het activeren van uw account
De e-mail met de activatiecode ziet er ongeveer zo uit:
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In de e-mail staat de activatiecode. Deze is te herkennen aan een reeks van letters en cijfers. In het
bovenstaande voordbeeld wordt dit weergegeven als: RZ5FN-M783Z-QD2JH
Naast de activatiecode staat een vervaldatum. In het bovenstaand voorbeeld is dat 25-6-2020 13:53. U
moet dus voor deze datum uw account hebben geactiveerd. Als de activatiecode is verlopen kunt u
een nieuwe activatiecode toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor de MijnETZ helpdesk bellen op 013-221
21 00 of een e-mail sturen aan MijnETZ@etz.nl.
In de e-mail bevindt zich ook een hyperlink waarmee u direct naar de website gaat van MijnETZ. Deze
hyperlink is te herkennen aan de tekst “Gebruik deze link om nu aan te melden.”
Als u vanuit het e-mailbericht op de hyperlink hebt geklikt opent www.MijnETZ.nl. Zie hiervoor
onderstaande afbeelding.
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Normaal is de activatiecode al voor u ingevuld. Als dat niet zo is, kunt u de code terugvinden in het emailbericht en hem alsnog invoeren.
Vanuit veiligheidsoverwegingen vragen we u om een aantal controle vragen in te vullen: uw
geboortedatum, postcode en uw e-mailadres.
LET OP!: uw postcode moet bestaan uit 4 cijfers, een spatie en vervolgens de 2 hoofdletters van uw
postcode. Bijvoorbeeld: 5051 AB.
Als alle benodigde gegevens zijn ingevuld klikt u op de knop “volgende”.

Verificatie in twee stappen configureren
De tweede stap is een samenvatting van de vervolgstappen die moeten worden doorlopen om het
account aan te maken.
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Contactinformatie bijwerken
In deze derde stap kunt u uw e-mailadres controleren en eventueel aanpassen indien nodig.
Deze stap is nodig om later in het proces uw inlogcode naar het juiste e-mailadres te versturen.
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De stappen tot het ontvangen van een inlogcode
In de vierde stap wordt uitleg gegeven over het ontvangen van een inlogcode via de e-mail.
In drie stappen wordt uitgelegd hoe de controle verloopt. Nogmaals, sluit www.mijnetz.nl niet af als
u naar uw e-mail programma gaat om de toegangscode te kunnen lezen, verklein de pagina
alleen.

Het ontvangen van de e-mail
In uw mailbox krijgt u een e-mailbericht waarin de code staat. In het onderstaand voorbeeld staat deze
code in het groene kader.

Schrijf de code op of kopieer de code vanuit de e-mail.

Invoeren van de code
De ontvangen code kunt u invoeren in het veld “code invoeren” zoals hieronder te zien is.
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Als het inloggen met de toegangscode niet lukt dan kunt u contact opnemen met de MijnETZ
helpdesk op 013-221 21 00 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord
De volgende stap is het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikt u elke keer
als u wilt inloggen op MijnETZ. Dit kan op de website www.mijnetz.nl of via de MijnETZ App (MyChart).
Een unieke gebruikersnaam
De gebruikersnaam is een unieke code die alleen door u wordt gebruikt. Het is belangrijk dat u een
unieke gebruikersnaam bedenkt en niet een naam gebruikt die voor de hand ligt. Het gebruik van
alleen een voornaam als gebruikersnaam raden we af; patiënten met dezelfde voornaam gebruiken
dan misschien dezelfde gebruikersnaam
LET OP!: een gebruikersnaam moet minimaal 6 karakters bevatten en mag bestaan uit cijfers en letters.
Het wachtwoord instellen
Het kiezen van een wachtwoord is verbonden aan een aantal eisen. Het wachtwoord moet:
o Minimaal 8 en maximaal 32 karakters bevatten,
o Minimaal een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een leesteken bevatten,
o Mag niet hetzelfde zijn als de gebruikersnaam.
Als het wachtwoord is ingesteld en u op de knop “volgende” klikt komt u direct in uw dossier in
MijnETZ.
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Gebruikersnaam al in gebruik?
Als u een gebruikersnaam heeft ingevuld die al in gebruik is bij iemand anders dan komt er in het
scherm onderstaande melding in beeld.

Verzin een ander gebruikersnaam en voer deze opnieuw in onder “Gebruikersnaam voor MijnETZ”

Instructie en helpdesk.
Op www.MijnETZ.nl bevindt zich een instructiefilm waar we u graag op willen wijzen als u er niet
uitkomt. Natuurlijk kunt u hulp inroepen van de helpdesk MijnETZ mocht het aanmaken van het
account niet lukken. De helpdesk is te bereiken op 013-221 21 00 op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur.

Opgeven van voorkeuren
In de laatste stap kunnen voorkeuren worden opgegeven.
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De eerste voorkeur is of u een e-mail wilt krijgen als er nieuwe uitslagen of berichten zijn. Bijvoorbeeld
laboratoriumuitslagen of brieven die naar de huisarts worden verstuurd.
De tweede voorkeur is het opnieuw controleren van uw e-mailadres.
Klik vervolgens op inloggen als de voorkeuren zijn ingevuld en gecontroleerd.

Algemene voorwaarden
Op het moment dat u bent ingelogd komen MijnETZ en de voorwaarden in beeld voor het gebruik van
het patiëntenportaal.
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