
De afgelopen maanden is door Zuyderland hard gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling van ons patiëntportaal MijnZuyderland. Naast een aantal 
technische aanpassingen, zijn de belangrijkste veranderingen er vooral op 
gericht, om u een verbeterde digitale toegang te verlenen tot uw eigen 
medische dossier. 

Met de toevoeging van een aantal nieuwe functies op MijnZuyderland 
hebben wij met name geïnvesteerd in de uitbreiding van een aantal 
selfservice functies. 

De belangrijkste veranderingen per 1 december 2020

Toegang tot MijnZuyderland
Met ingang van 1 december 2020 hebben helaas alleen patiënten 
van 16 jaar en ouder nog toegang tot MijnZuyderland. Wij hopen dat 
MijnZuyderland in de (nabije) toekomst weer toegankelijk is voor iedereen. 
Wilt u de gegevens van uw kind inzien dan kan dit dus niet online, maar 
kunt u wel een papieren versie van het medisch dossier opvragen.  
Eigen gegevens
U had nu al de mogelijkheid uw emailadres en telefoonnummer zelf 
te wijzigen in het portaal. Aan deze functie hebben we nu een aantal 
mogelijkheden toegevoegd. Zo kunt u nu ook uw NAW gegevens 
actualiseren op basis van de registratie bij de SVBZ en zelf uw huisarts 
wijzigen. Dat helpt u en ons om de communicatie met u verder te 
verbeteren.  
Berichteninbox 
Met de Berichteninbox kunnen wij u beter informeren over veranderingen in 
uw dossier. Er verschijnt een (notificatie)bericht in uw Berichteninbox als er 
sprake is van:
• een nieuwe of gewijzigde/geannuleerde afspraak, 
• nieuwe laboratoriumuitslagen
• nieuwe documenten (bijv. een artsbrief). 
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In de Berichteninbox kunt u er zelf voor kiezen deze berichten te markeren 
als ‘gelezen’ of te verwijderen. Het aantal (notificatie)berichten wordt in 
2021 verder uitgebreid, onder meer op basis van uw behoeften.  
Email notificatie
Vanaf 15 december kunnen wij u via email attenderen op meldingen 
(notificaties) die voor u klaar staan in de Berichteninbox op MijnZuyderland. 
U dient hiervoor wel uw e-mail adres te registreren via MijnZuyderland 
en toegang te hebben tot MijnZuyderland. De inhoud of het onderwerp 
van de melding zal niet in de e-mail getoond worden in het kader van de 
privacy. Met deze nieuwe service bent u sneller op de hoogte van belangrijke 
mededelingen, maar is ook communicatie met de post niet of minder nodig.  
Voor patiënten voor wie Zuyderland nieuw is, dienen bij hun eerste bezoek 
aan Zuyderland Medisch Centrum, hun paspoort/identiteitsbewijs te tonen, 
om in te kunnen loggen met DigiD in het portaal. 

Toestemming
Om Zuyderland in staat te stellen medische gegevens nog veiliger te 
delen met andere regionale zorgverleners, kunnen patiënten vanaf begin 
december hun toestemming verlenen via MijnZuyderland.  
Het gaat dan uiteraard om zorgverleners met wie de patiënt een behandel-
relatie heeft ten behoeve van de gezondheid of ter bespreking in een regio-
naal multidisciplinair overleg (MDO). De behandelende zorgverleners buiten 
Zuyderland kunnen met deze toestemming actuele medische gegevens 
digitaal opvragen via een elektronisch uitwisselingssysteem. Het gaat om 
bijvoorbeeld bloeduitslagen, pathologieuitslagen, radiologiebeelden en  
verslagen en brieven van medisch specialisten. 

PDF downloaden van het dossier
In de huidige versie van het portaal MijnZuyderland, was het bewerkelijk om 
een PDF van uw dossier te downloaden. Met deze nieuwe functie kunt u nu 
met één druk op de knop uw gehele of delen van uw dossier (zoals getoond 
op het portaal bij Dossier Inzien), als PDF downloaden en opslaan op uw 
computer. Natuurlijk blijven wij ons inzetten om MijnZuyderland ook in 2021 
steeds mooier en beter te maken. 

Vragen?
Heeft u nog vragen over MijnZuyderland? 
Neem contact op via:
• telefoonnummer: 088 459 2222 
• e-mail: mijnzuyderland@zuyderland.nl
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