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Je medisch dossier
altijd binnen handbereik
online of via de app

Via mynexuzhealth heb je een selectie van jouw patiëntendossier bij AZ Sint-Maarten, en zelfs
andere ziekenhuizen, altijd en overal bij de hand. Op je computer thuis, je tablet of smartphone.

Wat is mynexuzhealth?
Mynexuzhealth is een beveiligde webtoepassing (www.mynexuz.be) en app (Android en IOS)
waarmee je als patiënt toegang krijgt tot bepaalde informatie uit je persoonlijk medisch
dossier en je afspraken. Niet alleen van AZ Sint-Maarten maar ook van andere ziekenhuizen
die met mynexuzhealth werken.
Belangrijk: inzage in het medisch dossier van jouw kind jonger dan 15 jaar? Dat kan alleen
wanneer jouw profiel is gekoppeld met het profiel van jouw kind.
Meer informatie via https://nexuzhealth.com/nl/kennisartikel/ouder-toegang-dossier-kind/.

Volg je medisch dossier op de voet dankzij ‘meldingen’
Je bepaalt zelf of je e-mailmeldingen wil krijgen m.b.t. informatie in mynexuzhealth:
•

De avond vóór een afspraak.

•

Als er nieuwe info (een bericht, document, verslag, vragenlijst, ...) beschikbaar is.

•

Als er info (vragenlijst of dagboek) binnenkort vervalt.

•

Op zaterdag een overzicht van de afspraken van volgende week.

Maak voortaan makkelijk en snel een afspraak online

NIEUW

Meer informatie op https://www.azsintmaarten.be/online-een-afspraak-maken.
Let op: maak je een afspraak voor je kind? De eerder vermelde koppeling moet
daarvoor eerst gemaakt worden.

Naar mynexuzhealth
Via www.mynexuz.be
of in de appstore van Apple of Android zoek op ‘mynexuzhealth’ of scan deze QR.

Welke informatie uit je medisch dossier bij AZ Sint-Maarten vind je
terug in mynexuzhealth?
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Afspraken: Overzicht van al je geplande afspraken, uitgezonderd medische
beeldvorming.
Contacten: Overzicht van jouw contactmomenten met één of meerdere
ziekenhuizen.
Verslagen: Gevalideerde* klinische eindverslagen die teruggaan tot 1 januari 2019.
Nieuwe verslagen zijn zeven dagen na validatie beschikbaar (je huisarts ziet ze
onmiddellijk na validatie). Het betreft: onderzoeken, functiemetingen, opnames en
radiologische onderzoeken (zonder de beelden). Operatieverslagen, verslagen van
de sociale dienst, psychiaters, psychologen en m.b.t. kinderen beneden de vijftien jaar.
Technische onderzoeken: Overzicht van radiologische beelden, labo- en
pathologierapporten.
Documenten en beelden: o.a. verwijsbrieven, laboresultaten - afbeeldingen,
tekeningen, films die integraal deel uitmaken van het verslag (geen radiologische
beelden).
Externe bronnen: Heb je via het eHealth-platform jouw geïnformeerde
toestemming gegeven voor het delen van gezondheidsgegevens tussen
zorgverleners, dan vind je in mynexuzhealth ook info uit andere bronnen.

Vragen?
- Algemene vragen rond mynexuzhealth: www.nexuzhealth.be
- Niet-medische vragen m.b.t. informatie die AZ Sint-Maarten beschikbaar stelt:
www.azsintmaarten.be/mynexuzhealth of bel 015 89 10 10.
We beantwoorden via de website of het telefonisch onthaal geen medische of zorgvragen
over informatie die je op mynexuzhealth terugvindt. Consulteer hiervoor je huisarts,
behandelende arts of zorgverlener.

*Validatie: In een aantal gevallen maakt je arts eerst een voorlopig verslag of wordt een
verslag uitgetypt door het medisch secretariaat. Validatie betekent dat je arts het verslag
nalas en zijn akkoord gaf dat het mag vrijgegeven worden.
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