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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 je
medisch dossier op
www.mijncwz.nl/kind
Persoonlijk, veilig en overzichtelijk
Met MijnCWZ
ben jij aan zet!
Ik check
het zelf

Check het zelf
op MijnCWZ!
Als je naar het ziekenhuis gaat, dan wil je
goed weten hoe het met je gaat. Je bent
bijvoorbeeld benieuwd naar uitslagen
van onderzoeken. En naar wat de dokter
over je heeft geschreven over je bezoek of
opname in het ziekenhuis. Deze informatie
vind je online in patiëntportaal MijnCWZ. In
MijnCWZ kun je elke dag en op elk moment
in je medisch dossier kijken. Met MijnCWZ
bereid je je afspraak in het ziekenhuis goed
voor. Of lees je thuis alles nog eens rustig na.

Stel je vragen!

In MijnCWZ staat informatie die voor jou
misschien lastig te begrijpen is. Je zou
daarom samen met je ouder* kunnen
afspreken hoe en wanneer je in MijnCWZ
kijkt. Of samen met je ouder in MijnCWZ
kijken. Vraag aan je ouder om uit te leggen
wat je niet begrijpt. Of je stelt je vragen aan
de dokter als je naar het ziekenhuis komt.
Als je MijnCWZ niet wilt gebruiken, dan
hoeft dat niet.
(*) Overal waar ouder of ouders staat, bedoelen we de
ouder(s) of voogd met het ouderlijk gezag.

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

(Lab)uitslagen bekijken

Medicijnoverzicht
doornemen

Je gegevens controleren

Behandel-/consult
verslagen lezen
Bij opname: verpleegkundige v erslagen lezen

Vragenlijsten invullen

E-consult: online contact
met zorgverlener
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Goed om te weten

> B
 en je tussen de 12 en 16 jaar? Dan mag
jij zelf in MijnCWZ kijken. Jouw ouder mag
ook in MijnCWZ kijken als jij dat goed
vindt. Dat noemen we machtigen. Jouw
ouder en jijzelf ondertekenen hiervoor
een machtigingsformulier.
Jouw ouder ziet in MijnCWZ dezelfde
informatie als jij.

Hoe kan ik
inloggen?
Ga naar
www.mijncwz.nl/kind

> H
 oe machtigen werkt, lees je op
www.mijncwz.nl/kind.

L og in met je eigen DigiD
met sms of DigiD App

> B
 en je 16 jaar of ouder? Dan heb jij
alleen toegang. Dat staat zo in de wet. De
machtiging van je ouder om mee te kijken
in MijnCWZ, stopt automatisch.

Bekijk je eigen
medische informatie

Hoe kan ik op MijnCWZ kijken?

Om in MijnCWZ te kijken moet je inloggen
met je eigen DigiD met sms of DigiD App.
DigiD is een systeem waarmee de overheid
op internet jouw identiteit kan controleren.
Hiermee beveiligt CWZ jouw medische
gegevens.
Heb je nog geen DigiD? Vraag die dan aan
op www.digid.nl. Hoe dat gaat, vind je op
www.cwz.nl/mijncwz/inloggen-via-digid

Ik check
het zelf

