Online in contact met uw ziekenhuis

Inzage in uw ziekenhuis dossier
voor u klaar in MijnMeander.

vraag het
de dokter:

Ook oudere gegevens kunt u

“Wat kan ik doen

raadplegen: vanaf 2016 tot

met mijn uitslagen

heden. In de toekomst kunt

in MijnMeander?”

u meer onderdelen van uw

Leonie Boven, klinisch

medisch dossier inzien.

chemicus in Meander

Op het patiëntenportaal

De brieven en labuitslagen

afspraken en uitslagen van onderzoek. Dit jaar zullen er steeds meer

een computer of tablet. In het

mogelijkheden bij komen. Nieuwsgierig?
Snel naar mijnmeander.nl!

MijnMeander kunt u inloggen via
portaal kunt u uw persoons-

gegevens bekijken en wijzigen.

Dat is handig als u van huisarts
bent veranderd of als u gaat

verhuizen. Ook vindt u er een

overzicht van de afspraken op de

polikliniek, samen met informatie

Handig: MijnMeander app

weten wie er straks tegenover

of tablet wilt inloggen op

over uw arts. Handig om te
u zit.

Brieven en uitslagen

Ook biedt MijnMeander toegang
tot delen van uw persoonlijk

medisch dossier. U krijgt dan een
overzicht in beeld van uitslagen

Uitslag bloedwaarden
Cholesterol: 4 mmol/l
Vitamine D: 80 nmol/l

van laboratoriumonderzoek zoals
bloed en urine. Ook brieven die
uw specialist aan uw huisarts

heeft gestuurd, kunt u bekijken.

ALTIJD MIJN
UITSLAGEN
BIJ DE HAND

Meander Medisch Centrum

staan na zeven werkdagen

Heeft u MijnMeander al ontdekt? In dit gedeelte van de website

van Meander vindt u informatie over uw persoonlijke situatie, zoals

Gezondheidsnieuws van

Als u via uw mobiele telefoon
MijnMeander, dan kan dat
via de MijnMeander app.

Dankzij deze app kunt u altijd

en overal makkelijk en veilig bij
uw persoonlijke gegevens in

het portaal. Let op: inzage in

uw dossier kan wegens veilig-

heidseisen alleen via het portaal
MijnMeander en niet via de app.

Medisch Centrum:

“Als klinisch chemicus houd ik me onder meer

bezig met bloedonderzoek bij patiënten. Sinds
kort kunt u als patiënt zelf uw bloeduitslagen
inzien in MijnMeander, het online patiëntenportaal. Hierdoor krijgt u meer regie over uw

eigen situatie en het verloop van een behande-

ling. U kunt namelijk zelf de uitslagen nog eens
nakijken en ook zien hoe bepaalde uitslagen

in de loop van de tijd veranderen. Bij patiënten
van de trombosedienst zien we dat de inzage
tot hogere betrokkenheid en betere therapie-

trouw leidt. Zij nemen dan meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Maar ook

www.mijnmeander.nl

bij mensen die om andere redenen bloed laten
prikken, kan de inzage effect hebben. Het zien

van uw eigen uitslagen kan dan een stimulans
zijn om daar actief over na te denken. U kunt

MijnMeander, dat is:

ONTDEK NU ÚW MEANDER

dan ook beter voorbereid de uitslagen op uw

• altijd online toegang tot mijn gegevens

eerstvolgende bezoek met uw arts bespreken.

• veiligheid en privacy zijn gewaarborgd

actie nodig is, dan kunt u er op rekenen dat

• meer regie over mijn genezingsproces

het patiëntendossier zien wij als belangrijke

• actueel en terugkijken in de tijd

Zijn de uitslagen zodanig afwijkend dat er snel

• meer inzicht in mijn behandeling

u gebeld wordt door uw arts. De uitslagen in
gezondheidsinformatie van de patiënt zelf.

Log altijd veilig in met

En daar bent u zelf de eigenaar van.”

De zorg van morgen

Agenda

Afspraak in Meander? Zelf inplannen!

Heeft u van de huisarts een verwijzing voor het

ziekenhuis? Op vier poliklinieken kunt u zelf online

uw afspraak maken. En er komen steeds meer poli’s
bij. Met de agenda in de hand bepaalt u zelf wat
het beste uitkomt.

Bij de poliklinieken Gynaecologie, Dermatologie,

Oogheelkunde en Reumatologie is het mogelijk om

online een afspraak te maken. Dat geldt voor diverse
nieuwe afspraken, dus als u voor het eerst naar de

specialist gaat. Of dit kan, staat op het bericht dat u
van uw huisarts krijgt.

www.meandermc.nl/agenda
Prostaatkanker

Online een afspraak maken kan op twee manieren.

Via patiëntenportaal MijnMeander, waarbij u veilig

Afspraak: Dermatologie
Behandelend arts: drs. E.J. van Oosten
Datum: 24 april, 9.30 uur
Locatie: Amersfoort

inlogt met uw DigiD. Of via www.meandermc.nl/

vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

nummer dat u van uw huisarts hebt gekregen, plus

Informatie en aanmelden:

uw Burgerservicenummer (BSN).

Via MijnMeander is het ook mogelijk om online

afspraken af te zeggen en sommige afspraken te

voor patiënten en belangstellenden. Presentaties
door urologen, daarnaast volop gelegenheid om

afspraak-online, met behulp van het ZorgDomein-

Wist u dat?

19 maart 19.00 – 21.30 uur: prostaatkankercafé,

MIJN
AFSPRAAK,
ZO GEREGELD
ONTDEK NU ÚW MEANDER

www.prostaatcentrummiddennederland.nl
Locatie: Foyer Meander Medisch Centrum.
Non Hodgkinlymfomen
21 april 13.30 – 16.30 uur: informatiemiddag
over indolente Non-Hodgkin Lymfomen in

verzetten. Controleafspraken kunnen (nog) niet
online gemaakt worden.

Log altijd veilig in met

samenwerking met Hematon.
Informatie: www.hematon.nl/midden
Voorlichtingsavonden Meander Moeder Kind
‘Bevallen in het ziekenhuis’: 6 maart, 10 april
Borstvoeding geven: 21 februari, 4 april
www.meandermoederkind.nl

KANKER ZET JE
LEVEN OP Z’N KOP

Floor, patiënt Meander

Muzikaal infuus
Kom genieten van live muziek op de vleugel. Elke
zondag tussen 15.00 en 16.00 uur in de Laan van
het ziekenhuis.
Meer informatie op www.meandermc.nl/agenda
Adres: Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Routebeschrijving: www.meandermc.nl/route

Lees mijn column op vriendenvanmeander.nl/floor

Volg ons op www.destadamersfoort.nl

Telefoon algemeen 033 - 850 50 50
Telefoon afspraken 033 - 850 60 70
Locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld,
Bunschoten, Leusden en Nijkerk.

www.meandermc.nl

Volg ons

> MeanderMC > Volg ons ook op www.destadamersfoort.nl

