Geef je maaltijdvoorkeuren
voor je hospitalisatie door
via de mynexuzhealth-app.. .
Als patiënt kan je zelf je dossier online
raadplegen via de mynexuzhealth-website en app.
Je kan zelf afspraken boeken, het overzicht van je afspraken raadplegen en de
verslaggeving van raadplegingen en/
of opnames inkijken nadat de arts deze
doorgestuurd heeft.
Word je gehospitaliseerd?
Dan kan je ook je maaltijdvoorkeuren
doorgeven via mynexuzhealth. Doe je
dit niet, dan zal je de standaard menusamenstelling ontvangen.
Heb je de mynexuzhealth-app al?
Download voor je opname de mynexuzhealth-app op je mobiele telefoon of tablet. Zoek in de Apple-store of Google
Play op “mynexuzhealth”.
Open de app en registreer je:
• met je elektronische Id-kaart
• via de itsme® app op je smartphone;
• met een codekaart die je aanvraagt
op de website van nexuzhealth.
Raadpleeg
voor
meer
www.nexuzhealth.be/faq

info

Zo geef je je maaltijdvoorkeuren door:
• Open de app en kies via het menu ‘mijn
maaltijden’ of klik op het icoontje “Cmeal” onder je geplande afspraken
• Je
wordt
automatisch
doorverwezen naar de maaltijdapplicatie
(C-Meal).
• Volg de instructies op het scherm en maak
je keuze.
• Eet smakelijk!
Bij vragen over het gekozen of voorgestelde dieet, contacteer onze dienst diëtiek via
dieetdienst@hhleuven.be
Wat is momenteel beschikbaar op mynexuzhealth voor ons ziekenhuis?
Wat kan je nog via mynexuzhealth?
• Inzage tot jouw dossier (*)
• Online afspraken boeken voor meerdere
disciplines - ook voor je kinderen.
• Een overzicht van geplande afspraken.
• Recente verslagen van raadplegingen en
opnames die de arts beschikbaar heeft gemaakt. Bespreek deze met je huisarts of
behandelend arts in het ziekenhuis.
• Radiologiebeelden: via een toegangscode
in de verslagen.
• Online raadplegen van laboresultaten.
• ...

*Let op: medische verslagen van kinderen jonger dan
15 jaar zijn voorlopig niet beschikbaar via mynexuzhealth. Als gemachtigde kan je wel een afschrift opvragen onder voorwaarden. Voor de procedure, raadpleeg
je onze website www.hhleuven.be/afschrift-van-jepatientendossier.
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