MijnSJG
Aan de slag met het patiëntportaal van SJG Weert

Als patiënt van SJG Weert heeft u toegang tot het patiëntportaal
‘MijnSJG’. Hier kunt u op een veilige manier, op uw eigen computer of
tablet uw medisch dossier bekijken. In deze folder leest u welke
informatie u in MijnSJG vindt en hoe u MijnSJG kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens
Zijn uw persoonsgegevens in SJG Weert nog actueel? U controleert dit
eenvoudig in MijnSJG. Enkele gegevens kunt u ook zelf wijzigen. Voor de
overige zaken kunt u contact opnemen met de Zorgplanning,
telefoon 0495 – 57 2301.

Uw medisch dossier
In uw dossier vindt u informatie over uw behandeling. Denk aan uitslagen
van onderzoeken, informatie over medicijnen en behandelverslagen. Het
kan fijn zijn om deze informatie achteraf nog eens na te lezen of juist om
een afspraak met uw arts voor te bereiden.
Houd er wel rekening mee dat u mogelijk uitslagen ziet voordat de arts
deze met u heeft kunnen bespreken. Zonder toelichting kan het lastig zijn
om deze gegevens op de juiste manier te lezen. Bedenk daarom vooraf of
u uitslagen al wilt bekijken, of liever wilt wachten op het gesprek met uw
arts.
Meer informatie over uw rechten bij (online) inzage van uw dossier vindt u
in de folder ‘Online inzage of download van uw patiëntdossier’.

Uw afspraken
In MijnSJG vindt u een overzicht van alle afspraken die voor u in het ziekenhuis gepland staan. Ook afspraken, operaties en opnames op de verpleegafdeling uit het verleden vindt u hier terug. Voor een aantal bezoeken
kunt u zelf een afspraak inplannen via MijnSJG. Ook kunt u reeds ingeplande afspraken op de polikliniek zelf wijzigen.
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Uw acties
Zorgverleners kunnen acties voor u klaarzetten in het portaal. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst ter voorbereiding op een gesprek of onderzoek. U kunt deze dan op uw gemak thuis, achter de computer invullen. Als
uw zorgverlener een actie voor u heeft klaargezet, ziet u deze bij ‘Mijn acties’.

Inloggen
Om in te loggen op MijnSJG heeft u een DigiD met sms-verificatie of de
DigiD app nodig. Heef u nog geen DigiD? Of heeft u de sms-controle of
DigiD app nog niet geactiveerd? Op www.digid.nl leest u hoe u dit kunt
doen.

1.Type in de adresbalk van uw browser: https://mijn.sjgweert.nl.
Klik op de roze balk 'Inloggen'. U komt dan op het inlogscherm van DigiD.

2.Selecteer uw inlogmethode

•
•
•
•

Inloggen met controle via sms
Vul uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.
U krijgt meteen een sms-bericht met een code op uw mobiele telefoon.
Voer de code in op het scherm van uw computer, tablet of telefoon.
Nu heeft u toegang tot uw gegevens in MijnSJG.
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Inloggen met DigiD app
•
Zorg ervoor dat de DigiD app op uw telefoon is geïnstalleerd.
•
Open de DigiD app en kies ‘Start’.
•
Vul de koppelcode in die u in de DigiD app ziet.
•
Scan met de DigiD app op uw telefoon de QR-code op uw scherm.
•
Klik op ‘Inloggen’ en toets uw pincode in.
•
Nu heeft u toegang tot uw gegevens in MijnSJG.

Vragen
Heeft u vragen over MijnSJG? Op www.sjgweert.nl/mijnsjg vindt u meer
uitgebreide informatie over het gebruik van MijnSJG.
U kunt ook bellen of e-mailen naar de afdeling Patiënteninformatie:
Telefoon: 0495-572205
E-mail: patienteninformatie@sjgweert.nl
Voor vragen over de inhoud van uw dossier kunt u contact opnemen met
de polikliniek waar u onder behandeling bent.
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