Iemand anders
toegang geven
–
tot uw online dossier
Uw partner, kind of andere naaste kan toegang krijgen tot uw online dossier in
mijnspaarnegasthuis.nl. Het geven van toegang kan alleen met uw toestemming.
Waarom toegang geven?
Soms is het fijn als iemand anders met u mee kan kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om het
bekijken van een uitslag na een onderzoek, het controleren van medicijnen die in uw dossier
zijn opgenomen of bij het maken van een afspraak. Ook kunt u als ouder of verzorger toegang
krijgen tot het online dossier van uw kind. De gemachtigde (de persoon die u toegang geeft
om in uw dossier te kijken) hoeft zelf geen patiënt van het Spaarne Gasthuis te zijn.
Hoe kunt u iemand anders toegang geven tot uw online dossier?

Vul het formulier in deze folder in.

Lever het formulier in bij de polikliniek samen met de persoon die u toegang wilt geven.
Zorg ervoor dat u beiden uw legitimatiebewijs meeneemt.

Als de medewerker van de polikliniek de machtiging in het systeem heeft verwerkt, print zij
een brief uit met een activatiecode. Deze eenmalige activatiecode is 7 dagen geldig.

Met deze activatiecode maakt de persoon die gemachtigd is een account aan met een
gebruiksnaam en wachtwoord op www.mijnspaarnegasthuis.nl.

Elke keer als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u een inlogcode
per e-mail of sms, die u moet invullen. Dit is een extra beveiliging (2-factorauthenticatie)
die ervoor zorgt dat u de enige persoon bent die toegang heeft tot uw account, zelfs als
iemand uw wachtwoord weet. Met de app MyChart kunt u mijnspaarnegasthuis.nl ook
bekijken via uw mobiele telefoon.



In mijnspaarnegasthuis.nl ziet u na inloggen linksboven in het scherm 1 of 2 bolletjes: uw
eigen account en/of het gemachtigde account.

Toegang tot het online dossier van uw kind? En is uw kind jonger dan 12 jaar?
Dan hoeft uw kind het formulier niet te tekenen. Uw kind moet wel aanwezig zijn als u de
machtiging regelt bij de polikliniek. Zorg ervoor dat u het legitimatiebewijs van uw kind en uzelf
meeneemt.
Welke rechten heeft de gemachtigde in het dossier?
De gemachtigde heeft bijna dezelfde rechten als de patiënt in het dossier. De gemachtigde
kan alleen niet de persoonsgegevens van de patiënt aanpassen.
Heeft u vragen?
Stel ze bij uw polikliniek of neem contact op met de helpdesk van mijnspaarnegasthuis.nl via
mijn@spaarnegasthuis.nl of bel maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 13:00 uur met
(023)224 0224.
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Aanvraagformulier voor machtiging mijnspaarnegasthuis.nl
Gegevens patiënt

Gegevens inzagegerechtigde /
gemachtigde
(diegene die toegang krijgt om in uw dossier
te kijken)

Naam: …………………………………………

Naam:……………………………………………

Geboortedatum:
………………………………………………….

Geboortedatum:………………………………

Adres:………………………………………….

Adres: ………………………………………….

Nummer mobiele telefoon:………………….

Nummer mobiele telefoon:……………………

E-mailadres:……………………………………

E-mailadres: ……………………………………

Maak uw keuze:

Ik wil iemand anders toegang geven tot mijn mijnspaarnegasthuis.nl dossier / ik wil
toegang krijgen tot het dossier van iemand anders. Dit geldt ook voor uw kind vanaf 16
jaar. Ga verder naar 1)

Ik wil inzage in het mijnspaarnegasthuis.nl dossier van mijn kind (0 t/m 11 jaar). Ga verder
naar 2)

Ik wil inzage in het mijnspaarnegasthuis.nl dossier van mijn kind (12 t/m 15 jaar). Ga
verder naar 3)

1. Ik wil iemand anders toegang geven tot mijn mijnspaarnegasthuis.nl dossier / ik wil
toegang krijgen tot het dossier van iemand anders. Dit geldt ook voor uw kind vanaf
16 jaar.
Ondergetekende …………………………………………………, patiënt, verklaart hierbij
bovengenoemde gemachtigde, toegang te verlenen tot haar/zijn medische informatie die
verzameld is in zijn/haar online dossier op mijnspaarnegasthuis.nl. Deze aanvraag is
ondertekend door de patiënt en heeft als bijlage een geldig identiteitsbewijs van de patiënt en
de gemachtigde.
Ondertekend te……………………………(plaats) op…………………… (datum)
Handtekening patiënt: ………………………………………..
Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart patiënt, nummer…………………………………………..
Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart gemachtigde, nummer……………………………………
Z.O.Z.
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2. Ik wil inzage in het mijnspaarnegasthuis.nl dossier van mijn kind (0 t/m 11 jaar).
Ondertekend te……………………………(plaats) op…………………… (datum)
Handtekening ouder: ……………………………………………
Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart ouder, nummer…………………………………………..

3. Ik wil inzage in het mijnspaarnegasthuis.nl dossier van mijn kind (12 t/m 15 jaar).
Ondertekend te……………………………(plaats) op…………………… (datum)
Handtekening ouder: ……………………………………..
Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart ouder, nummer…………………………………………
Handtekening/ paraaf patiënt: ……………………………………………………………

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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