
Delen van uw gegevens 
Wilt u dat uw partner of een familielid namens u 

afspraken kan maken of uitslagen kan inzien? Dat kan. 

Vanaf 12 jaar moet diegene die zorg ontvangt, hiervoor 

de ander toestemming geven. Dit kan met een mach-

tigingsformulier; dit formulier dient u samen met een 

kopie van beide ID-bewijzen in te leveren. Het formulier 

is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie en via stjansdal.nl/

mijnstjansdal. Als u toegang heeft, kunt u eenvoudig 

wisselen tussen uw dossier (indien van toepassing) 

en dat van de ander. Achter één inlog zitten dan beide 

dossiers. 

Tip: In MijnStJansdal kunt u zien wie gemachtigd is voor 

uw dossier. U kunt hier ook eenvoudig de machtiging 

intrekken. 

Dossier inzien van kinderen jonger dan 12 jaar.

U kunt als ouder toegang aanvragen tot het dossier van 

uw kind als u de ouderlijke macht heeft. Toegang aan-

vragen kan met een zogenaamd machtigingsformulier. 

Toegang geven aan uw huisarts

U kunt uw huisarts toegang gaan geven tot uw medisch 

dossier van St Jansdal. Dat betekent dat uw huisarts 

bijvoorbeeld uitslagen kan inzien of een bezoeksamen-

vatting kan bekijken van uw laatste consult. U kunt 

vanaf half november deze toestemming gaan regelen in 

MijnStJansdal. 
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Alles over MijnStJansdal
Activeer uw account

App MyChart én MijnStJansdal.nl  
U kunt MijnStJansdal raadplegen via de app MyChart en via de website. Hieronder 

hebben we op een rij gezet welke informatie u waar vindt. 
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MijnStJansdal promotieweek 

In de week van 28 oktober wordt weer een MijnStJansdal promotieweek gehou-

den, waarin we extra aandacht vragen voor ons patiëntenportaal MijnStJansdal. 

Dit betekent dat u in de centrale hal terecht kunt bij de informatiestand als u 

vragen heeft, een activatiecode wil ontvangen, of hulp bij het aanmaken van een 

account. 

Op de volgende dagen kunt u terecht bij de stand in de centrale hal 

(09.00 - 16.30 uur):

Maandag 28 okt: Harderwijk 

Dinsdag 29 okt:  Harderwijk 

Woensdag 30 okt: Dronten 

Donderdag 31 okt Lelystad 

Vrijdag 1 nov: Lelystad 

Kom langs, onze medewerkers staan u graag te woord.

“Wat prettig dat ik uitslagen 

kan inzien. MijnStJansdal geeft 

een goed naslagwerk.”Type informatie App Website

Afspraken maken / annuleren / verzetten ü ü

Brieven ü ü

Lab uitslagen ü ü

Aanpassen persoonlijke gegevens x ü

Vragenlijsten e-check in (intern/ortho/gyn) ü ü

Communicatievoorkeuren (notificaties aanpassen) x ü

Postvak IN / mail uw zorgverlener ü ü

Bezoeksamenvattingen ü ü

Gezondheidsproblemen Bekijken Aanpassen

Allergieën en medicatie Bekijken Aanpassen

Deel mijn gegevens (tijdelijke inzage)
en e-check in (intern/ortho/gyn) ü ü

Download MijnDossier x ü

Wie heeft er in mijn dossier gekeken? x ü

Thuismetingen (bloeddruk). Alleen zichtbaar
voor patiënten waarbij arts het heeft aangevraagd. ü ü

To Do (hier kunnen instructies en afspraken instaan) ü x

Kiest u voor ziekenhuis St Jansdal?
Dan kiest u voor betrouwbare zorg, kwaliteit en gastvrijheid.

Want wij zeggen heel eenvoudig:
Je zorgt voor elkaar!

UW AFSPRAAK DIGITAAL 
VOORBEREIDEN 
Maakt u een afspraak bij poli KNO én heeft u MijnStJansdal? Dan 

krijgt u vanaf 25 oktober geen post meer met vragenlijsten en 

patiëntenfolders, maar ontvangt u alles digitaal in MijnStJansdal. 

Deze functie heet “Afspraak Voorbereiden” en bestaat uit een al-

gemene én een KNO-vragenlijst. Indien van toepassing, vindt u bij 

uw afspraak ook een link naar de betreffende patiëntenfolder(s). 

Digitaal voorbereiden geeft voordelen. U kunt de vragenlijsten 

thuis invullen op een moment dat het u uitkomt. Dit kan via de 

website én via de MyChart app. Het voorkomt dat u informatie 

dubbel moet geven, want het grootste deel van de informatie is 

ook beschikbaar voor andere zorgverleners (mits zij met u een 

behandelrelatie hebben of krijgen). De arts kan het gesprek met u 

nog beter voorbereiden en we verkleinen het risico op gegevens-

verwisseling. U hoeft er bovendien niet meer aan te denken om 

de vragenlijst mee te nemen naar het ziekenhuis. 

Via MijnStJansdal kunt u in een 

beveiligde digitale omgeving 

op elk moment een deel van 

uw medisch dossier inzien. 

Gewoon vanuit huis met een 

computer, tablet of smartp-

hone heeft u altijd en overal 

uw medisch dossier binnen 

handbereik.

Makkelijk én nuttig 

Bijna 35.000 mensen hebben zich 

sinds de start in 2016 geregistreerd 

als gebruiker. En dat is belangrijk, 

want het geeft inzicht in en regie 

over het eigen zorgproces. U kunt 

hierdoor samen met uw arts nog 

beter beslissingen nemen over uw 

zorg en behandeling. 

Hoe kom ik aan een code?

U kunt een account krijgen als u 

zich hiervoor persoonlijk in het 

ziekenhuis heeft gemeld. Dit is 

nodig om uw identiteit vast te 

stellen. Op vertoon van een geldig 

legitimatiebewijs (paspoort, 

rijbewijs of ID) ontvangt u een 

zogenaamde “activatiecode” 

waarmee u thuis kunt inloggen. 

Met deze code kunt u inloggen 

en uw eigen gebruikersnaam 

en wachtwoord aanmaken. 

Het is van belang dat uw 

Burgerservicenummer (BSN) en 

mobiele nummer geregistreerd 

zijn in uw patiëntendossier. Wilt 

u dit bij het aanvragen laten 

controleren?


