MEDISCH CENTRUM HUISARTSEN

ONLINE PATIENTENDOSSIER
1. Nexuzhealth
Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen en
zorginstellingen, waarbij uw patiëntendossier gedeeld wordt met al uw zorgverleners. Ook MCH behoort
tot de nexuzhealth groep.
Meer info: http://www.nexuzhealth.be
Via de beveiligde webapplicatie en app ‘mynexuzhealth’ kunnen patiënten hun persoonlijk medisch
dossier online raadplegen. Dit dossier bevat o.a. medische verslagen, afspraken en facturen van
zorgverleners binnen de nexuzhealth groep.

2. Inhoud van het online patiëntendossier
Volgende modules zijn beschikbaar in het online patiëntendossier:
Afspraken
Een overzicht van uw afspraken of onderzoeken bij de verschillende nexuzhealth
partners. Via deze module is het mogelijk de bevestigingsbrief te bekijken of af te
drukken en een e- mailherinnering in te stellen. Momenteel kunnen enkel de afspraken
van UZ Leuven hier geraadpleegd worden.

Documenten
Een documentenfolder waar uw zorgverlener informatie kan ter beschikking stellen zoals
brochures, films, … over uw ziektebeeld of behandeling.

Medicatie
Een overzicht van uw medicatie met een beschrijving over wanneer, hoe en hoe waak u
het medicijn thuis moet toedienen. Via deze module is het mogelijk uw medicatieschema
af te printen.

Vragenlijsten
Voor bepaalde zorgtrajecten kan een zorgverlener een vragenlijst ter beschikking stellen.
Via deze module kan u de vragenlijsten invullen en elektronisch versturen naar uw
zorgverlener.
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Dagboeken
Voor bepaalde zorgtrajecten kan een zorgverlener vragen om een dagboek bij te houden,
waarin u aantekeningen kan maken om u en uw zorgverlener een betere kijk te geven op uw
aandoening.

Beelden
Een overzicht van uw medische beelden (vb. radiologie, echografie, …)
Via deze module is het mogelijk de beelden te bekijken of aan derden te bezorgen,
bijvoorbeeld aan uw huisarts, door middel van een code.

Verslagen
Een overzicht van uw medische verslagen en onderzoeken. De verslagen van MCH, die
dateren na 1-05-2017, zijn 7 dagen na validatie door een arts beschikbaar.

Facturen
Een overzicht van uw facturen van de verschillende nexuzhealth partners.
Momenteel kunnen enkel de facturen van UZ Leuven hier geraadpleegd worden.

Profiel
Bekijk of wijzig uw gebruikersinstellingen en persoonlijke gegevens zoals uw
contactgegevens, profielfoto, gebruikersnaam en paswoord.

Meldingen
Bepaal zelf wanneer u een herinnering via e-mail wenst over afspraken of nieuwe informatie
in uw dossier.

Toegangen
Een overzicht van huisartsen en zorgverleners die ook toegang hebben tot uw elektronisch
patiëntendossier.
Via deze module kan u zelf een toegang intrekken of een nieuwe huisarts melden.
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Het patiëntenportaal mynexuzhealth is zich gefaseerd aan het ontwikkelen waardoor het mogelijk is dat u
nog niet alle informatie betreffende uw consultaties in MCH terugvindt.
Momenteel zijn enkel de verslagen van consultaties en onderzoeken in MCH beschikbaar die dateren na
1-05-2017 en dit 7 dagen na validatie door de behandelende zorgverlener.
Stapsgewijs zal meer informatie beschikbaar gesteld worden, waaronder laboresultaten, beeldmateriaal
van radiologische onderzoeken, afspraken en facturen.

3. Het patiëntendossier online inkijken
Het patiëntendossier kan geraadpleegd worden via de beveiligde webapplicatie en/of via de app
‘mynexuzhealth’.
Inloggen kan via uw e-ID of een mynexuzhealth codekaart. Deze codekaart kan aangevraagd worden via
de website van mynexuzhealth.

Inloggen via de webapplicatie
•
•
•

Surf op uw computer of tablet naar www.mynexuzhealth.be
Selecteer de gewenste inlogmethode:
- Inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID)
- Inloggen met uw persoonlijke mynexuzhealth codekaart
Deze beveiligde aanmeldingsmethodes garanderen dat enkel u toegang krijgt tot uw persoonlijk
medisch dossier.

Inloggen via de app
De app is momenteel enkel beschikbaar voor Android, de app voor iOS volgt later.
• Download de app ‘mynexuzhealth’ via Google Play Store
• Registreer eenmalig uw toestel via:
- De QR code op uw mynexuzhealth codekaart
- SMS, indien uw GSM-nummer is opgenomen in uw medisch dossier
Via de app kunnen momenteel nog niet alle modules geraadpleegd worden, deze worden in een latere
fase toegevoegd.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via helpdesk@mchinfo.be

MCH LEUVEN Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven | T 016 31 01 00 | F 016 31 01 80 LABO T 016 31 01 70 | F 016 31 01 88
MCH WEZEMBEEK-OPPEM Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem | T 02 785 03 45 | F 02 785 03 44
Ond.nr. 0405.775.051 | www.mchinfo.be

3

