
Mynexuzhealth, het medisch dossier 
van kinderen jonger dan 15 jaar
Om inzage te krijgen in het medisch dossier van uw kind (- 15 jaar) met de  
app mynexuzhealth, moeten we uw dossier en het dossier van uw kind eerst koppelen. 

Bekijk het stappenplan voor ouders. 

Bent u als ouder zelf patiënt  
van UZ Leuven of van een  
andere nexuzhealth-partner?

Stuur een e-mail naar  
helpdesk@mynexuzhealth.com  
met uw naam, voornaam, 
rijksregisternummer, 
geboortedatum en adres  
om een eigen dossier aan  
te maken.

• Ga langs bij  
de inschrijvingsbalie 

• Vraag een dossier aan  
voor uzelf 

• Laat uw dossier koppelen 
met het dossier van uw 
kind jonger dan 15 jaar

Open de app mynexuzhealth en stuur een  
bericht naar ‘Ouder/kind-koppeling’ met de 
volledige naam en het rijksregisternummer  
van uw kind jonger dan 15 jaar. 

U krijgt bevestiging in de app U krijgt bevestiging in de app

• Log in in de app mynexuzhealth
• Schakel tussen uw eigen dossier en dat van 

uw kind (tik uw naam aan en selecteer een 
gekoppeld dossier uit het lijstje).

• Ga langs bij  
de inschrijvingsbalie 

• Laat uw dossier koppelen 
met het dossier van uw  
kind jonger dan 15 jaar

• Download en installeer de app mynexuzhealth.
• Registreer de app via sms, de codekaart, uw pc of itsme.
• Bekijk de instructiefilmpjes op www.nexuzhealth.be/app 

voor hulp bij de eenmalige registratie van uw toestel. 

NEENEE JAJA

NEEJA

Bent u in het ziekenhuis? Bent u in het ziekenhuis?

-15
  JAAR



Mynexuzhealth, het medisch dossier 
van kinderen ouder dan 15 jaar
U kunt inzage krijgen in het medisch dossier van uw kind (+ 15 jaar) met de app mynexuzhealth  
wanneer uw kind u hiervoor toestemming verleent en u als vertrouwenspersoon aanwijst. 

Bekijk het stappenplan voor ouders. 

Bent u als ouder zelf patiënt  
van UZ Leuven of van een  
andere nexuzhealth-partner?

Stuur een e-mail naar helpdesk@mynexuzhealth.com  
met uw naam, voornaam, rijksregisternummer, 
geboortedatum en adres om een eigen dossier  
aan te maken.

• Ga langs bij de 
inschrijvingsbalie 

• Vraag een dossier 
aan voor uzelf 

Bezorg het ingevuld en ondertekend terug aan  
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Ombudsdienst
Herestraat 49 - 3000 Leuven
(Mailadres: ombudsdienst@uzleuven.be)

• Open de app mynexuzhealth, ga naar 
Berichten en maak een nieuw bericht.

• Selecteer het adres ‘patiëntvragen 
(overige)’ en bezorg het ingescande en 
ondertekende formulier.

• Log in in de app mynexuzhealth
• Schakel tussen uw eigen dossier en dat van uw kind  

(tik uw naam aan en selecteer een gekoppeld dossier uit het lijstje).

NEEJA

NEEJA

• Download en installeer de app mynexuzhealth.
• Registreer de app via sms, de codekaart, uw pc of itsme.
• Bekijk de instructiefilmpjes op www.nexuzhealth.be/app 

voor hulp bij de eenmalige registratie van uw toestel. 

Bent u in het ziekenhuis?

+15
   JAAR

• Open de app mynexuzhealth
• Ga naar uw profiel > toegangen > kinderen en derden
• Download of print het formulier Aanwijzing van een vertrouwenspersoon
• Uw zoon of dochter (de patiënt) vult dit document in en ondertekent het

OF

U krijgt bevestiging in de app
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