Afspraak maken via het online patiëntenportaal.
Mijn zorg van het H.-Hartziekenhuis Lier wordt doorlopend verbeterd en uitgebreid en zal in de
toekomst nog meer mogelijkheden en toepassingen bieden.

1. Hoe inloggen?
Ga naar het online patiëntenportaal.
Maak de keuze om in te loggen met e-ID/Itsme of met SMS/Google Authenticator.

1.1 Via e-ID of itsme:
Kies de gewenste digitale sleutel.

1.2 Via sms of Google Authenticator:

-

U bent reeds geregistreerd als sms-gebruiker:

Geef u gebruikersnaam, dossiernummer of rijksregisternummer en uw wachtwoord in en klik
vervolgens op inloggen.

Vervolgens ontvangt u een sms naar het door u opgegeven nummer bij het maken van uw account
met een code.
Geef deze code in, in het veld onder SMS code.

U kan hier de keuze maken om te annuleren, de sms opnieuw te laten versturen of in te loggen.
-

U bent nog niet geregistreerd als SMS- gebruiker

Indien alle velden ingevuld zijn klik je op ‘Registreer als sms-gebruiker’.

2. Wat kan ik doen via het portaal?
Na het inloggen, vindt u op de startpagina een overzicht van alle functionaliteiten:

2.1 De rubrieken:
-

Afspraken en opnames
Berichten
Persoonlijke gegevens
Documenten

3. Afspraken
De startpagina van het portaal (na inloggen)

Hier staat de naam van de persoon over wie je informatie vraagt.

Raadplegen van contactinfo en handleiding.

Afmelden van mijnzorg.hhzhlier.be

3.1 Hoe maak ik zelf een nieuwe afspraak?
Je kan in enkele stappen een afspraak maken in het ziekenhuis.
Stap1 – Na het inloggen kies je voor Afspraken en opnames en kies je de dienst waar je een
afspraak voor wenst te maken en selecteer het type afspraak.
Ga verder door op de knop ‘Kies uw tijdstip’ te klikken.

Stap 2- Selecteer de naam van de arts (optioneel), het tijdsbestek (optioneel) waarop u een afspraak
wenst en/of een mogelijk moment van de afspraak (optioneel) en klik onderaan op ‘volgende’.

Stap 3 – Selecteer het exacte tijdstip waarop je jouw afspraak wenst. (je kan de mogelijke tijdstippen
sorteren op datum of op naam van de arts):

Stap 4 – Bevestig de afspraak:

Er wordt nogmaals gevraagd of u zeker bent dat u deze afspraak wilt boeken. Klik op ‘Ja’ indien de
afspraak bevestigd mag worden.

U krijgt nog een detail van de afspraak met de optie deze te printen, toe te voegen aan uw agenda of
om verder te gaan. (OK).

Stap 5 – De afspraak is bevestigd en verschijnt bij ‘mijn geplande afspraken’.
Hier krijg je een overzicht van al je toekomstige afspraken en kan je afspraken annuleren, printen of
toe voegen aan je persoonlijke agenda.

3.2 Hoe annuleer ik een afspraak?
3.2.1

Welke afspraken kan ik annuleren?

Als de afspraak rechtstreeks geannuleerd kan worden, verdwijnt ze onmiddellijk uit het
afsprakenoverzicht.
Indien je een afspraak minder dan 24 uur op voorhand annuleert doe je dit telefonisch op het
nummer 03/4912720.

3.2.2

Hoe annuleren?

Stap 1 – Ga naar de rubriek ‘Mijn geplande afspraken’. Klik op het vuilbakicoontje naast de gegevens
van de afspraak die u wenst te verwijderen.

Stap 2- Selecteer de reden van annulatie.

Stap 3 – Bevestig dat u de afspraak daadwerkelijk wil verwijderen.

Stap 4 – U krijgt de melding dat uw afspraak werd geannuleerd.

3.3 Waar zie ik mijn afspraken uit het verleden?
Onder de rubriek ‘Mijn voorgaande afspraken’ krijg je een overzicht van de afspraken van de voorbije
5 jaar.

4.

Opnames

4.1 Waar zie ik een overzicht van mijn ziekenhuisopnames?
Onder de rubriek ‘Afspraken en opnames’ vind je een overzicht van je geplande en je voorafgaande
ziekenhuisopnames (tot 5 jaar geleden).
Je hebt de mogelijkheid deze informatie af te drukken.

5.

Waar vind ik mijn persoonlijke gegevens?

Deze rubriek omvat:
-

Mijn contactgegevens
Mijn externe artsen
SMS-profielgegevens: hier kan u uw wachtwoord wijzigen als je al een geregistreerde
sms-gebruiker bent. Indien je nog geen sms-gebruiker bent, kan je je hier registeren.

5.1 Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?
In deze rubriek kan je jouw administratieve gegevens raadplegen en (laten) wijzigen.
Er zijn twee soorten gegevens:
1. Adresgegevens
2. E-mailadres, telefoon- en gsm-nummer

5.1.1

Mijn adresgegevens raadplegen en wijzigen

U kan uw adresgegevens zelf aanpassen via de knop ‘adres incorrect of onvolledig’
Nadien klikt u op ‘Aanvraag tot wijziging adresgegevens’

Deze aanvraag wordt door een medewerker van het ziekenhuis aangepast.
5.1.2

Mijn E-mailadres, telefoon- en gsm-nummer raadplegen en wijzigen

In het bovenstaand kader vind je een overzicht van je e-mailadres en telefoonnummer. Deze
gegevens kan je wél zelf wijzigen.
5.2 Mijn externe artsen toevoegen.

Op deze pagina vindt je een overzicht van de artsen en specialisten die je behandelen buiten het
ziekenhuis en die je naar het ziekenhuis hebben doorverwezen.
De artsen die je in het ziekenhuis behandelen, worden niet in het overzicht opgenomen.
Als er in dit overzicht artsen of specialisten ontbreken, kan je deze zelf toevoegen of verwijderen uit
het overzicht.

HOE?
Je kan externe artsen toevoegen in enkele stappen.
Stap 1 – Vul de verplichte velden (de velden met een sterretje) in en stel je bericht op.
Druk vervolgens op ‘versturen’

Stap 2 – Na het versturen van de aanvraag krijgt u onderstaande melding

5.3 Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

