Hoe bekijk ik het
dossier van mijn kind?
Vraag eerst een machtiging
aan en ga dan naar
www.mijncwz.nl/kind
L og in met je eigen DigiD
met sms of DigiD App
Kies voor ‘Mijn gegevens’
en dan ‘Mijn machtigingen’
en selecteer het kind waarvoor jij gemachtigd bent
Je kunt nu het medisch
dossier van je kind bekijken
 an de linkerkant van het
A
scherm zie je de naam van
je kind staan; rechts bovenin zie je je eigen naam staan

B508 CWZ / 08-19

Onder ‘Mijn machtigingen’
zie je nu wie er nog meer
gemachtigd is

Meer weten?

Vraag het je zorgverlener, kijk op www.mijncwz.nl/kind,
mail naar klantenservice@cwz.nl of bel naar 024 365 73 00.
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Bekijk het medisch
dossier van je kind op
www.mijncwz.nl/kind
Persoonlijk, veilig en overzichtelijk

Met MijnCWZ
ben jij aan zet!

Zo ben ik nog
beter betrokken

Nog beter
betrokken.
Met MijnCWZ
ben jij aan zet!

Wat vind ik
in MijnCWZ?
Overzicht van afspraken
en opnames bekijken

(Lab)uitslagen bekijken
Als ouder wil je goed betrokken zijn en
meebeslissen over de zorg voor je kind.
Je bent benieuwd naar uitslagen en het
behandelverslag van de arts. En je wilt graag
weten hoe je kind het maakt tijdens een opname in het ziekenhuis. Die informatie is nu
met één druk op de knop binnen handbereik
in het patiëntportaal MijnCWZ.
*

Hoe krijg ik als ouder toegang?

> V
 raag een machtiging aan op de
polikliniek, kinderafdeling, couveuse
afdeling of afdeling verloskunde.
> Dit kan alleen persoonlijk in het ziekenhuis. Zowel jijzelf als je kind moeten bij de
aanvraag in het ziekenhuis zijn.
> Neem een geldig legitimatiebewijs mee
van zowel jezelf als je kind. Er moet
sprake zijn van ouderlijke macht.
> Hiervoor vul je het machtigingsformulier
in.

Inloggen met DigiD

Je kunt daarna inloggen met je eigen
DigiD en het dossier van je kind openen.
Lees meer over het aanvragen van een
machtiging op www.mijncwz.nl/kind

Medicijnoverzicht
doornemen

Je gegevens controleren

Behandel-/consult
verslagen lezen

Bij opname: verpleegkundige v erslagen lezen

Vragenlijsten invullen

E-consult: online contact
met zorgverlener

(*) Overal waar ouder of ouders staat, bedoelen we de ouder(s) of voogd met het ouderlijk gezag.
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Goed om te weten

> P
 asgeboren kinderen beschikken nog niet
over een BSN-nummer en een paspoort
of ID-bewijs. CWZ schrijft deze kinderen in
zonder BSN-nummer. Met een machtiging
krijg je dan toch toegang.
> J e machtiging vervalt automatisch als je
kind 12 jaar wordt. Je kind heeft dan zelf
toegang tot MijnCWZ.
> W
 il je meekijken? Vraag dan opnieuw een
machtiging aan. Je kind moet daarmee
instemmen en het machtigingsformulier
ook ondertekenen.

Mijn Kinder
geneeskunde

Als je kind is opgenomen in het ziekenhuis, dan houden de verpleegkundigen
allerlei gegevens bij.
In MijnCWZ vind je onder het tabblad ‘Mijn kindergeneeskunde’ onder
andere de dagelijkse rapportages van
verpleegkundigen, gespreksverslagen,
(toegediende) voeding en de groei. Zo
kun je op elk moment lezen hoe het met
je kind gaat.
Mijn kindergeneeskunde wordt
geactiveerd in de nacht nadat je kind is
opgenomen. Vanaf de volgende dag is
Mijn kindergeneeskunde beschikbaar.

