Inloggen als gemachtigde op
Mijn.vanweelbethesda

Curatoren en mentoren kunnen inzage krijgen in het portaal van de patiënt
die zij vertegenwoordigen. En ouders en voogden kunnen inzage krijgen in
het portaal van hun kind. Dit gaat met een machtiging. Gemachtigden
kunnen met hun eigen DigiD met sms-verificatie het medisch dossier
bekijken.
Kinderen en toegang tot het portaal
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de
rechten en plichten van patiënten. De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen.
Deze leeftijdsgroepen zijn belangrijk als het gaat om toegang tot het patiëntportaal
van uw kind. In onderstaand overzicht staan de regels met betrekking tot
kinderen.
Tot 12 jaar

12 tot 16 jaar

16 jaar en ouder

Alleen de ouders of voogd hebben toegang tot het
patiëntportaal van het kind. Om te kunnen inloggen, vraagt u
eerst een machtiging aan. De behandelend arts van uw kind
geeft toestemming tot de machtiging. Uw kind kan samen met
u het portaal bekijken.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen meebeslissen over hun zorg en
behandeling. Hierbij past dat zij ook toegang kunnen krijgen
tot het patiëntportaal. Via een machtigingsformulier kunnen zij
aangeven of zij zelf in het portaal willen en of zij hun ouder(s)
(of voogd) toegang willen geven tot het portaal. Dit doen zij
door het formulier mede te ondertekenen.
Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen zelf inloggen met hun
DigiD met sms-functie. Wij raden u aan om uw kind hierin te
begeleiden. De behandelend arts van uw kind bespreekt met
uw kind de wens om het portaal te gebruiken.
De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder (of
voogd) komen automatisch te vervallen als uw kind 16 wordt.
Vanaf nu kan uw kind alleen nog zelf inloggen in het
patiëntportaal.

Uw kind is wilsonbekwaam
Als uw kind wilsonbekwaam is, kan de machtiging voortgezet worden tot uw kind
18 jaar wordt. Daarna vervallen de machtigingen en kan u alleen als curator of
mentor (voorlopig) toegang krijgen tot het portaal van uw kind.
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U wilt zich laten machtigen
Ouders
Neem uw identiteitsbewijs en dat van
uw kind mee naar uw afspraak in het
ziekenhuis. Als beide ouders
gemachtigd willen worden, moeten zij
allebei een geldig identiteitsbewijs
meenemen. Een ouder kan geen
machtiging aanvragen voor de andere
ouder. Het aanvragen kan alleen
persoonlijk in het ziekenhuis.

Wettelijk vertegenwoordiger of voogd
Neem mee naar het ziekenhuis: uw
eigen identiteitsbewijs, een
identiteitsbewijs van de patiënt die u
vertegenwoordigt en de originele,
geldige en meest recente beschikking
van de rechtbank. Wilt u alvast een
kopie maken van de beschikking? U
hoeft dan niet te wachten tot de
beschikking is gekopieerd.

Bij de balie op de polikliniek controleert en registreert de polikliniekassistent de
identiteitsbewijzen en eventuele beschikking.
De polikliniekassistent geeft u een
machtigingsformulier. Deze moet
getekend worden door de ouder(s) of
voogd, uw kind (als uw kind
wilsbekwaam is en 12 jaar of ouder) en
de zorgverlener (dit gebeurt in de
spreekkamer).

De polikliniekassistent geeft u een
machtigingsformulier. Deze moet
getekend worden door: de mentor of
curator en de zorgverlener (dit gebeurt
in de spreekkamer).

Nadat de zorgverlener heeft getekend, neemt u het formulier weer mee naar de
balie. De polikliniekassistent regelt in de loop van de dag (of uiterlijk de volgende
werkdag) de machtiging. Daarna kunt u met uw eigen DigiD met sms-functie
inloggen in het portaal van uw kind of de patient die u vertegenwoordigt. De
gemachtigde kan via de knop machtigingen onder tabblad Mijn gegevens naar
het dossier van betreffende persoon navigeren.
Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van het patiëntportaal? Kijk bij veelgestelde
vragen of uw vraag hierbij staat. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail
naar portaal@vanweelbethesda.nl. Neem voor medische vragen contact op met
de polikliniek waar u in behandeling bent. Of bel naar 0187 60 23 55.
Vragen over DigiD
Bent u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Is uw DigiD verlopen?
Vraag dan opnieuw uw DigiD aan. Meer informatie over DigiD leest u op de
website www.digid.nl.
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