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WWW.ZIEKENHUISRIVIERENLAND.NL

Wat is MijnZR?

MijnZR is het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland. Via www.mijnzr.nl
gaat u naar uw persoonlijke digitale omgeving. U kunt hier onder andere:
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MijnZR is er sinds 11 oktober 2019. Vanaf die datum is er een nieuw Elektronisch Patiëntendossier in Ziekenhuis Rivierenland. U ziet daarom die datum af
en toe in deze folder staan. U vindt uitleg hoe u kunt inloggen in MijnZR en wat
u in de verschillende onderdelen kunt vinden. Er komen steeds meer mogelijkheden bij in MijnZR.
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Voor wie?

MijnZR is er voor iedereen die is ingeschreven bij Ziekenhuis Rivierenland. Dat
wil zeggen: uw persoonlijke gegevens zijn geregistreerd en uw BSN is gecontroleerd. Weet u niet zeker of u bent ingeschreven? Vraag het na bij de receptie.

Waarom?

MijnZR biedt u inzage in gedeeltes van uw medisch dossier, waaronder verslagen, brieven en uitslagen. Hierdoor heeft u zelf meer zicht op uw medische gegevens. Dat helpt u bij de voorbereiding op uw bezoek aan het ziekenhuis. Omdat u meer informatie heeft, kunt u gerichte vragen stellen aan uw arts. Deze
informatie helpt u om samen met de arts te beslissen over uw behandeling.

Wat heeft u nodig?

Om gebruik te kunnen maken van MijnZR heeft u nodig:
• Een computer of laptop met internet en
• een DigiD mét sms-functie en
• een mobiele telefoon.

Hoe kunt u thuis inloggen op MijnZR?
Stap 1.
Stap 2.
Stap 3.
		
		
		

Ga naar www.mijnzr.nl
Klik op de knop ‘Inloggen MijnZR’.
U ziet dan onderstaand scherm.
Klik op ‘Inloggen met DigiD’.
Na het inloggen bent u in MijnZR,
het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland.

Komt u vaker in MijnZR?
U kunt ook rechtstreeks naar https://mijn.ziekenhuisrivierenland.nl gaan.

Wat is DigiD?

DigiD is uw persoonlijke digitale identiteit, waarmee u veilig kunt
inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een
DigiD aan op www.digid.nl.

DigiD met sms-functie

Om te kunnen inloggen op MijnZR heeft u behalve uw DigiD ook een aanvullende sms-functie nodig. Als u wel een DigiD hebt, maar hieraan nog geen smsfunctie heeft gekoppeld, dan kunt u dat regelen via Mijn DigiD op www.digid.nl.
Na de aanvraag krijgt u per post een activeringscode thuisgestuurd. Dit duurt
drie tot vijf werkdagen.
Zodra u met een DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord inlogt op MijnZR, ontvangt u op uw mobiele telefoon een sms-bericht met een code die u op het
scherm invult. Hiermee krijgt u toegang tot uw persoonlijke MijnZR omgeving.
U kunt inloggen waar, wanneer en zo vaak als u wilt.

Inloggen als ouder

Voor het inzien van iemands dossier is een DigiD van die persoon nodig. Dat
geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.
• Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft u het recht om het dossier van uw
kind in te zien. Vraag hiervoor een machtiging aan bij de centrale balie.
• Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet uw kind u toestemming geven
om het dossier in te zien.
• Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft u wettelijk gezien geen recht op inzage.
U kunt uw kind wel helpen met inloggen in het dossier.

Uitloggen

U kunt uitloggen door op de oranje knop rechtsboven in het scherm
te klikken. Het is belangrijk dat u altijd uitlogt voordat u de computer afsluit.

Bent u een kwartier of langer niet bezig in MijnZR? Dan gaat de verbinding vanzelf uit. Dat heeft met uw digitale veiligheid te maken. Alles wat u niet heeft
verzonden of opgeslagen, is dan weg.

Onderdelen van MijnZR

MijnZR bevat een aantal onderdelen. Als u bent ingelogd in MijnZR, ziet u ze
bovenaan het scherm staan. U kunt op deze onderdelen klikken. Hieronder leest
u iets meer over elk onderdeel.

Mijn gegevens

Onder ‘Mijn gegevens’ staan uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld naam,
adres, huisarts, verzekering en apotheek. Is er iets veranderd? U kunt uw
persoonlijke gegevens en de gegevens van uw huisarts, apotheek en verzekeraar zelf in MijnZR zelf aanpassen. Overige wijzigingen geeft u door bij de receptie van het ziekenhuis, of bel naar 0344-674911.

Agenda

Onder ‘Aankomend’ ziet u welke afspraken en behandelingen voor u in het ziekenhuis gepland staan. Onder ‘Historie’ ziet u welke afspraken en behandelingen u in het ziekenhuis hebt gehad (vanaf 11 oktober 2019).

Verhinderd?

Wilt u een geplande afspraak afzeggen of verzetten? Voor een aantal afspraken
is dit mogelijk in MijnZR. Het gaat dan met name om enkelvoudige herhaalafspraken. Bijvoorbeeld u komt na een tijdje op controle bij dezelfde arts en
heeft geen afspraken op andere poliklinieken of afdelingen.

Taken (vragenlijsten)

Soms vragen wij u om vóór een afspraak een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vindt u onder Taken. Ziet u geen taken staan? Dan hoeft u niets te doen.
Heeft u een taak afgehandeld? Dan komt de informatie automatisch in uw dossier te staan. Uw zorgverleners kunnen dit dan lezen.

Hoe vult u een vragenlijst in?
Invullen

Als u klikt op ‘invullen’ komt u bij de vragenlijst.

Tips:

• U kunt tijdens het invullen niet naar een ander deel van MijnZR gaan. De
ingevulde informatie wordt dan niet opgeslagen.
• Wilt u terug naar de vorige pagina? Gebruik dan de knop ‘vorige’ onderaan
de pagina. Uw gegevens blijven dan bewaard. Let op: gebruik dus niet de
‘terug-knop’ van de internetbrowser (linksboven). Dan gaat al uw ingevoerde informatie verloren.
• De laatste vraag is: Wilt u de vragenlijst opslaan? Kies ‘ja’. Pas op dát moment worden uw antwoorden opgeslagen.
U kunt via ‘Uitgevoerde taken’ opnieuw lezen wat u bij de vragen heeft ingevuld.
Maar u kunt de antwoorden niet meer veranderen. Wilt u toch iets veranderen?
Bespreek dat met uw zorgverlener als u op uw afspraak komt.

Dossier

In dit onderdeel vindt u informatie uit uw medisch dossier voor zover die bekend
is in Ziekenhuis Rivierenland. We lichten hieronder een aantal onderdelen toe.
• Samenvatting dossier:
u kunt een samenvatting van uw medisch dossier als digitaal bestand downloaden. Dit bestand kunt u (in de toekomst) uploaden in uw persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO) en delen met een ander ziekenhuis.
• Behandelverslagen:
de conclusies van artsen en zorgverleners in de rubrieken ‘beleid’ en ‘conclusie’, voor zover deze zijn opgeschreven na 11 oktober 2019. Zodra de
zorgverlener deze informatie heeft ingevoerd, kunt u het lezen.
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• Patiëntbrieven:
alle brieven die vanuit ons ziekenhuis zijn verstuurd over uw medische situatie, bijvoorbeeld aan uw huisarts (geschreven vanaf 11 oktober 2019).
• Metingen:
hier staan resultaten van diverse metingen die zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld
gewicht, lengte, BMI, vastgelegd vanaf 11 oktober 2019.
• Medicijnen:
onze gegevens over de medicatie die u gebruikt en die door een zorgverlener in het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Veranderingen die daarna door
uw huisarts of apotheek zijn aangebracht, staan hier niet in. Via MijnZR kunt
u een herhaalrecept aanvragen van de medicijnen die in het ziekenhuis zijn
voorgeschreven.
• Uitslagen:
in dit onderdeel vindt u de uitslagen van onderzoeken die zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of radiologisch onderzoek. De uitslagen staan 7 dagen nadat de uitslag definitief is in
MijnZR.

Digitaal consult

Heeft u een vraag aan uw zorgverlener, dan kunt u die via een digitaal consult
stellen. De zorgverlener beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Is er spoed,
dan kunt u het beste bellen. Vraag naar de polikliniek waar u onder behandeling
bent of bel uw huisarts.

Patiëntenfolders

In dit onderdeel vindt u aanvullende informatie over uw ziekte of behandeling.
Vaak krijgt u een voorlichtingsfolder mee na uw bezoek aan het ziekenhuis. Deze
informatie vindt u ook terug in het portaal.
U kunt alle documenten en uitslagen bekijken en thuis afdrukken, maar (nog)
niet opslaan op uw computer.

Veiligheid

Wij gaan op een veilige manier met uw digitale en medische gegevens om. We
houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij registreren uw gegevens

Ziekenhuis Rivierenland wil graag weten hoe u MijnZR gebruikt. Met die informatie kunnen we verbeteringen doorvoeren in het patiëntenportaal. Daarom
registreren we elke keer dat u inlogt. De gegevens die u zelf invoert in MijnZR,
komen in uw (medisch) dossier te staan.

Inzage digitaal consult

Wanneer u een digitaal consult naar uw zorgverlener stuurt, komt dit ook in uw
dossier terecht. Ook het antwoord van de zorgverlener komt erbij te staan. De
digitale consulten kunnen worden gelezen door de zorgverleners van Ziekenhuis
Rivierenland die toegang hebben tot uw dossier.

Wie heeft er toegang tot uw dossier?

Alleen zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken, kunnen in uw dossier
kijken. Zorgverleners kunnen precies zien wie er in uw dossier heeft gekeken.
Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische
gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming verstrekken we informatie
aan derden.

Hoe kunt u zelf veilig MijnZR gebruiken?

• Log uit als u MijnZR niet gebruikt. Sluit daarna uw browser.
• Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.
• Uw DigiD-gebruikersnaam en - wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar
deze daarom op een veilige plek. Geef ze niet aan een ander.
• Gebruik een schermbeveiliging (screensaver). Voorbijgangers kunnen uw
gegevens dan niet zien als u even weg bent van uw computer.
• Gebruikt u draadloos internet? Zorg ervoor dat uw netwerk voldoende beveiligd is. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken.
In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.
• Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al
stellen veel computerprogramma’s dat voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord
kan vinden.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van MijnZR? Op www.mijnzr.nl vindt u meer
informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.
Heeft u een vraag over uw zorg of behandeling? Neemt u dan contact op met
de polikliniek waar u onder behandeling bent. Bel naar Ziekenhuis Rivierenland
via 0344-674911.
Uw arts schrijft in uw medisch dossier aantekeningen voor zichzelf en voor andere zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken. U kunt daarom informatie tegenkomen in MijnZR die u niet goed begrijpt, zoals medische termen.
Stel uw vragen hierover aan uw arts bij uw eerstvolgende afspraak.
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord van DigiD vergeten?
Is uw DigiD verlopen?
Vraag dan opnieuw uw DigiD aan. Meer informatie over DigiD leest u op de
website www.digid.nl.
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