
MijnETZ
Veilig digitaal meekijken in 
uw eigen patiëntendossier 

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN



Download de MyChart app van MijnETZ
Je hebt niet per se een computer nodig voor MijnETZ. Voor zowel 
Android als iOS is een app beschikbaar. Deze heet ‘MyChart’ en daarin 
kun je kiezen voor MijnETZ. Zo kun je altijd en overal bij jouw gegevens!

Meer informatie?
Neem dan een kijkje op www.etz.nl/mijnetz. Hier vind je ook een 
instructiefilmpje over het gebruik van MijnETZ.

Heb je hulp nodig bij het gebruik van MijnETZ?
Bel dan met de MijnETZ helpdesk: (013) 221 21 00 (op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur). Of ga langs op het DigiPunt:

·  Locatie ETZ TweeSteden: begane grond, voormalige winkel  
(links in de centrale hal) elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

·  Locatie ETZ Elisabeth: vooraan in de gang naar route 56  
elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Regel je jouw zaken graag digitaal?
Patiëntenportaal MijnETZ geeft je veilige toegang tot je 
medische dossier in ons ziekenhuis. 
 
Wat is MijnETZ?
Met MijnETZ kun je in een beveiligde digitale omgeving je persoonlijke 
medische dossier inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of 
smartphone. Op elk moment, wanneer het jou het beste uitkomt.  

Hoe kan ik mij aanmelden?
Op het inlogscherm van MijnETZ staat een oranje DigiD button. Deze 
knop geeft eenvoudig toegang tot het portaal en de app van MijnETZ 
(MyChart). Jouw BSN moet dan wel bekend zijn in het ETZ. Is jouw BSN 
niet bekend in het ETZ? Meld je dan bij de patiëntenregistratie om je BSN 
te laten registreren. 



Je kunt nu:
• online je polikliniekafspraak plannen;
•  een overzicht zien van al je ziekenhuisafspraken
•  je goed voorbereiden op je polikliniekafspraak; 
•  een vragenlijst invullen voor je polikliniekbezoek.
• (verwijs)brieven van je huisarts inzien;
• uitslagen van onderzoeken bekijken;
•  vragen stellen aan je behandelend arts via een bericht  

(mét beeldmateriaal); 
• herhaalrecepten aanvragen; 
• je gezondheidsproblemen of allergieën zien.

Kan ik mijn uitslagen meteen 
op MijnETZ bekijken?
Goede zorg betekent dat we je zo snel mogelijk informeren over de 
uitslagen van onderzoeken. Deze uitslagen zijn zeven dagen nadat de 
uitslag bekend is beschikbaar in MijnETZ. Voor sommige uitslagen kun 
je kiezen om het resultaat eerder te ontvangen. Je kunt hiervoor een 
vragenlijst invullen die in het menu onder Vragenlijsten te vinden is. 
Het ETZ kiest hiervoor, omdat we er zeker van willen zijn dat de 
uitslagen van een onderzoek of operatie eerst met je worden besproken. 
Zo kan de arts uitleggen wat de uitslag voor jou betekent.



 ETZ Elisabeth

Hilvarenbeekseweg 60

5022 GC Tilburg

 ETZ TweeSteden

Dr. Deelenlaan 5

5042 AD Tilburg

 ETZ Waalwijk

Kasteellaan 2

5141 BM Waalwijk


