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Bent u op de hoogte dat u uw medische dossier kunt inzien via het 
digitaal patiëntenportaal Mijn.LZR? 
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17 

Ja
Nee

Aan de enquête namen 235 mensen deel. 



Hoe was u op de hoogte? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Zorgverlener, bijvoorbeeld arts of
verpleegkundige

Brief, mail of afspraakbevestiging
ziekenhuis

Ben er zelf achtergekomen

Website

Publiciteit in het ziekenhuis,
waaronder brochure



Anders op de hoogte: 

• Publieksavond 
• Facebook 
• Lokale krant 
• Via deze enquête 



Toegang gehad tot digitaal medisch dossier 
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Ja, ik heb mijn dossier ingezien met
hulp van anderen

Nee, ik heb mijn dossier niet ingezien

Ja, ik heb mijn dossier zelfstandig,
zonder hulp van anderen ingezien



Geen gebruik gemaakt van het patiëntenportaal, omdat 
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47 Ik denk dat internet niet
veilig is
Ik weet nog niet hoe het
moet
Ik ben niet gewend om
via internet in te loggen



Had u al een DigiD met sms-controle? 
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Nee, ik heb DigiD met sms-controle
aangevraagd voor het

patiëntenportaal

Nee, ik heb wel DigiD maar had nog
geen sms-controle

Nee, ik maak geen gebruik van DigiD
met sms om in te loggen

Ja, ik gebruik al DigiD met sms-
controle



Wat vindt u van de volgende stellingen? 
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In het patiëntenportaal kan ik de gegevens die
ik wil inzien makkelijk vinden

Ik ben nu beter geïnformeerd over mijn
gezondheid

Door inzage in mijn digitaal dossier kan ik mee
beslissen over mijn behandeling

Ik zou het prettig vinden zelf afspraken te
maken (patiëntenportaal/online)

niet van toepassing
geen mening
helemaal niet eens
helemaal eens



Voordelen portaal 

• Naslagwerk 
• Zelf gegevens kunnen inzien 
• Op de hoogte zijn 
• Meer openheid 
• Meepraten over de behandeling 



Nadelen portaal 

• Nog niet alles staat erin 
• Kan zelf nog geen afspraken maken 
• Medicatiegebruik niet actueel 



Welke functies in het patiëntenportaal gebruikt u? 

0 20 40 60 80

Aantekeningen bijhouden

Afspraken maken (poli KNO)

Actielijst bekijken (bijvoorbeeld vragenlijst
invullen)

Patiëntenbrieven inzien (brief naar huisarts of
andere zorgverlener)

Afspraken inzien

Medisch dossier raadplegen

Persoonlijke gegevens bekijken en eventueel
aanpassen



Informatie die u mist: 

• Niets 
• Voorgeschiedenis 
• Medische beeldmateriaal (Röntgen-foto, MRI) 
• Actief e-consult 



Suggesties: 

• Medische termen in begrijpelijke taal 
• Dossier compleet maken, ook voorgeschiedenis 
• Gegevens van partner tegelijk inzien (zonder extra inlog) 
• Herhaalrecept aanvragen 



Einde 


	Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Patiëntenportaal Mijn.LZR
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14

