
Online inzage in uw dossier via Mynexuzhealth 

Mynexuzhealth is een  zorgportaal voor patiënten. Via dit zorgportaal kunt u 

online uw medisch dossier inkijken.  

U ziet er o.a.: 

- Verslagen:  een overzicht van goedgekeurde (gevalideerde) 

eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, 

raadplegingen, ziekenhuisopnames, laboresultaten. U krijgt verslagen te 

zien nadat ze goedgekeurd (gevalideerd) zijn door de behandelende arts.  

- Technische onderzoeken: uw labo- en pathologierapporten, 

elektrocardiogram en radiologische beelden vindt u hier. Wij raden aan 

de rapporten met uw arts of huisarts te bespreken. Een arts zal de 

nodige duiding geven.  

- Vaccinaties: u vindt hier een overzicht van de vaccinaties die u kreeg. 

Opgelet: dit is geen officieel vaccinatiebewijs waarmee u bijvoorbeeld 

kunt reizen. U kunt een vaccinatiecertificaat downloaden via de website 

mijngezondheid.be.  

- Afspraken: een overzicht van de afspraken die u maakte in het 

ziekenhuis 

 

Op die manier hebt u meer informatie wat u toelaat om bewustere keuzes te 

maken in verband met uw gezondheid.  

Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De artsen willen 

de resultaten eerst kunnen bespreken met u en er de nodige uitleg bij geven 

voor u ze kunt lezen in het portaal.  

 . 

RAADPLEEG UW DOSSIER VIA DE MYNEXUZHEALTH-WEBSITE 

✗ Surf met uw computer of tablet naar http://www.sint-jozefskliniek-

izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier of via www.mynexuzhealth.com 

✗ Klik bovenaan de pagina op mijn dossier              

 

http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier
http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier
http://www.mynexuzhealth.com/


✗ Kies daar hoe u zich wenst aan te melden:  

 

 

• via CSAM (de toegangspoort tot de diensten van de overheid):  

- met uw elektronische identiteitskaart (eID). Als u de eID gebruikt om in 

te loggen, moet u extra software installeren op uw pc.  

- met itsme®  

- met een unieke code gegenereerd door een mobiele applicatie.  

Deze beveiligde aanmeldingsmethodes garanderen dat enkel ú toegang krijgt 

tot uw persoonlijk mynexuzhealth-dossier.  

  

 

 

Met de app  itsme® logt u in met één enkele code. 

 

 

 

 

 

 



Lukt het niet om uw dossier in te kijken?  

- Bekijk het filmpje op http://www.sint-jozefskliniek-

izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier 

- bezoek de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op volgende  website voor een 

oplossing: https://nexuzhealth.com/nl/veelgestelde-vragen 

- Of neem contact met de ombudsdienst op het nummer 051 33 41 67 

 

Hebt u uw medisch dossier graag altijd bij de hand? 

Installeer dan onze app. U vindt de mynexuzhealth-applicatie in de Google Play 

Store en de App Store of via volgende QR-code 

 

 

 

ZELF ONLINE EEN AFSPRAAK BOEKEN  

Via mynexuzhealth kunt u zelf online een afspraak maken voor een aantal 

raadplegingen en diensten.  

Klik op ‘maak afspraak’ (website) of het plusteken (app) in de afsprakenmodule. 

Selecteer Sint-Jozefskliniek kies een raadpleging of dienst. U ziet meteen op de 

kalender wanneer er vrije afsprakensloten zijn.  

Lees aandachtig de instructies tijdens het maken van een afspraak. Die leiden u 

door het proces en geven extra informatie zodat u zeker bij de juiste dienst en 

in het juiste afsprakenboek terechtkomt 

 

http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier
http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/patient/raadpleeg-je-dossier
https://nexuzhealth.com/nl/veelgestelde-vragen/?old_site=true


NOTITIES 


