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Het patiëntenportaal van Nij Smellinghe
Vanaf 8 juni 2018 kunt u als patiënt van Nij Smellinghe inloggen op Mijn Nij Smellinghe. Daarmee
krijgt u online inzage in het medisch dossier. U kunt hier informatie uit uw medisch dossier inzien,
uitslagen bekijken, eigen gegevens wijzigen en op termijn kunt u ook vragenlijsten invullen, een Econsult versturen naar uw zorgverlener en krijgt u specifieke informatie folders. Op dit moment
worden deze laatste functionaliteiten alleen door de diabetes, hartfalen en hartrevalidatie
verpleegkundigen gebruikt.
In deze handleiding kunt u lezen hoe Mijn Nij Smellinghe werkt en wat u kunt met de verschillende
onderdelen.
Mijn Nij Smellinghe geeft u inzicht in (gedeeltes van) uw medisch dossier. Uw behandelend arts
schrijft in uw medisch dossier als naslag voor zichzelf en voor andere zorgverleners die bij uw zorg
betrokken zijn. U kunt daarom informatie tegenkomen in uw patiëntenportaal die u niet goed
begrijpt, zoals medische termen. Met vragen over de inhoud van uw patiëntenportaal kunt u terecht
bij uw behandelend arts.
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Wat heeft u nodig?
Om Mijn Nij Smellinghe te kunnen gebruiken, heeft u nodig:
•
•
•

een computer, tablet of smartphone met internet
een DigiD met sms-functie
een mobiele telefoon

Wat is DigiD?
DigiD staat voor digitale identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op
internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD
kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.
DigiD aanvragen
• Heeft u nog geen DigiD? U kunt DigiD aanvragen via de website http://www.digid.nl. Om Mij
Nij Smellinghe te kunnen gebruiken moet u een DigiD met sms-functie aanvragen; dit is
veiliger in gebruik.
• Heeft u wel een DigiD, maar nog niet met sms-functie? Op de website http://www.digid.nl
kunt u DigiD-gegevens bekijken en uitbreiden.
Na het aanvragen of uitbreiden van uw DigiD krijgt u per post een activeringscode thuisgestuurd. Dit
kan vijf dagen duren. Hiermee kunt u uw DigiD activeren. U heeft hiervoor ook uw gebruikersnaam
en wachtwoord nodig.
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Inloggen op het patiëntenportaal met DigiD
Ga naar www.mijnnijsmellinghe.nl. Klik op ‘DigiD’ en vervolgens op ‘Inloggen.’

U komt op een invulscherm van DigiD. Kiest u hier voor ‘Ik wil inloggen met een controle via sms.’
Vervolgens logt u in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. U ontvangt direct een code per
sms op uw mobiele telefoon. Deze code moet u invullen om in te loggen. Na het inloggen komt u op
de hoofdpagina van het patiëntenportaal.
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Inloggen op het patiëntenportaal met een verwijsnummer van ZorgDomein
Ga naar www.mijnnijsmellinghe.nl. Klik op ‘Verwijsnummer’ om in te loggen. Vul vervolgens uw
verwijsnummer van uw verwijsbrief van de huisarts (ZD-nummer) in, uw geboortedatum en uw
geslacht en klik op inloggen.

Na het inloggen komt u op een pagina waar u uw gegevens kunt controleren. Doe dit zorgvuldig,
deze gegevens zijn dan bekend bij Nij Smellinghe en worden gebruikt voor (afspraak)bevestigingen.
Zodra u op ‘volgende’ klikt komt u op de pagina waar u een afspraak kunt inplannen. Door op meer
zoekopties te klikken kunt u meer opties selecteren om een afspraak te selecteren.
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Homepage

of

Menu onderdelen van Mijn Nij Smellinghe
Zodra u bent ingelogd met DigiD komt u op de homepage. Hierna volgt een korte toelichting per
onderdeel van Mijn NijSmellinghe. Welke onderdelen u precies kunt gebruiken, is afhankelijk van
de afdeling waar u onder behandeling bent. In deze handleiding kunt u dus beschrijvingen
tegenkomen van onderdelen die niet in uw patiëntenportaal gevuld zijn.
Notificaties
Op de homepage staan een aantal notificaties. Deze geven aan welke onderdelen er voor u klaar
staan en bieden direct een goed overzicht van uw eigen situatie. Door erop te klikken komt u direct
op de specifieke pagina’s uit en kunt u meer informatie vinden of zelf acties uitvoeren.
-

Uw eerstvolgende afspraak -> Hier ziet u uw eerst volgende afspraak.
Berichten ontvangen? -> Hier kunt u klikken om uw instellingen te wijzigen.
E-Consult -> Hier ziet u hoeveel ongelezen berichten u heeft.
Openstaande acties -> Hier ziet u hoeveel vragenlijsten er voor u klaar staan.
Voorlichting -> Hier ziet u hoeveel ongelezen pagina’s u heeft.

Uitloggen
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘uitloggen’ te klikken. Wanneer u 15 minuten niets doet op het
portaal, wordt u automatisch uitgelogd. Alles wat niet verzonden of opgeslagen is gaat dan verloren.
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Mijn gegevens

Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens en gegevens van uw
huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer
ze dus goed. Uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, huisarts, tandarts en apotheek kunt u zelf
invullen of wijzigen. Zijn er overige wijzigingen? Geef dit dan door zodra u in het ziekenhuis bent bij
de desbetreffende polikliniek.
Mijn contactpersonen
Hieronder staan de eventuele contactpersonen van u die binnen het ziekenhuis bekend zijn.
Mijn instellingen
Onder mijn instellingen staan een aantal onderdelen die u zelf kunt aanpassen. Hier bepaalt u zelf of
u notificaties wilt ontvangen bij verschillende opties. Of u gebruik kunt maken van een E-Consult is
afhankelijk van de afdeling waar u onder behandeling bent.

Afspraken
Onder het kopje afspraken staan verschillende overzichten van uw aankomende en historische
afspraken, operaties en opnames die binnen Nij Smellinghe geregistreerd staan. Bij sommige
specialismen is het mogelijk om via Mijn NijSmellinghe een verwijzing vanuit ZorgDomein in te
plannen of door een afspraak te maken.
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Heeft u een afspraak in Nij Smellinghe? Neem dan in ieder geval mee:
•
•
•

uw geldig legitimatiebewijs
uw verzekeringspas of zorgpas
een actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij uw apotheek

Afspraak maken
Onder het kopje ‘afspraak maken’ kunt u door middel van het doorlopen van een vragenlijst zelf een
afspraak inplannen. Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar voor de afdeling Mondziekten,
Kaak & Aangezichtschirurgie. Per vraag vinkt u het juiste antwoord aan en klikt u op volgende. Zodra
u door de gehele lijst bent, komt u op het scherm waar u een afspraak kunt inplannen. Door op ‘meer
zoekopties’ te klikken kunt u gerichter zoeken:
U kiest uw datum en tijd en klikt op ‘Plan deze afspraak.’ Vervolgens klikt u op ‘Volgende’ om de
afspraak definitief te bevestigen. U krijgt nu de bevestiging te zien en eventueel een weblink waar u
op kunt klikken voor meer informatie over uw behandeling.
Verwijzing inplannen
Onder het kopje ‘Verwijzing inplannen’ kunt u een afspraak maken als u bent doorverwezen door de
huisarts via ZorgDomein. Dit geldt voor een aantal specialismen binnen Nij Smellinghe.

Dossier
Binnen ‘Dossier’ bevinden zich verschillende onderdelen die met uw behandeling te maken hebben.
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Allergieën
Alle bekende allergieën binnen Nij Smellinghe staan hier in een overzicht vermeld. Mochten er
allergieën missen, geeft u dit dan door aan uw behandelend specialist.
Behandelverslagen
Hier vindt u afspraken die u met uw specialist of verpleegkundige gemaakt heeft.
Correspondentie
Hier vindt u verschillende soorten brieven over uw medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u zelf
ontvangt, maar ook brieven die vanuit Nij Smellinghe naar uw huisarts of een andere zorgverlener
worden gestuurd. Deze kunt u als pop-up openen door op de regel te klikken of als pdf.
Diagnoses
Alle bekende diagnoses binnen Nij Smellinghe staan hier in een overzicht vermeld.
Medicatie
Hier staat het overzicht van medicatie die u op dit moment gebruikt en die bij de artsen in Nij
Smellinghe bekend zijn. Dit is opgesplitst in opnamemedicatie en thuismedicatie.
Metingen
Hier staan resultaten van diverse metingen die zijn uitgevoerd. Uitslagen die hier kunnen staan zijn
bijvoorbeeld uw hartslag, bloeddruk, ademfrequentie, temperatuur, lengte, gewicht, BMI, pijnscore
en zuurstofpercentage.
Uitslagen
In dit onderdeel leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die zijn gedaan. Bijvoorbeeld
bloedonderzoek of radiologie onderzoeken. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI)
vindt u hier verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes).

Vragenlijsten
Bent u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen? Deze verzoeken staan bij ‘Vragenlijsten’.
Onder ‘Actielijst’ vindt u terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden, en onder ‘Historie’
welke u eerder heeft ingevuld. Soms is het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen. U ziet dan
een de knop ‘wijzigen’ in beeld.
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E-Consult
Dit onderdeel is niet voor iedereen beschikbaar, maar moet specifiek door de zorgverlener aan u als
patiënt toegekend zijn. Op dit moment zijn enkele specialismen binnen het ziekenhuis hiermee
gestart. Met een E-Consult is het mogelijk om vragen te stellen aan de zorgverlener via een
beveiligde e-mail. Maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen door te geven. Uw EConsult komt meestal binnen bij een polikliniekmedewerker. Deze stuurt uw vraag door naar de
juiste zorgverlener, die dan uw vraag beantwoordt. Bij spoed is E-consult niet geschikt. Neem bij
spoed telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts.

Patiëntvoorlichting
Dit onderdeel is niet voor iedereen beschikbaar, maar moet specifiek door de zorgverlener aan u als
patiënt toegekend zijn. Hierin kunnen door deelnemende specialismen specifieke folders worden
toegekend aan u als patiënt.
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