PATIËNTEN
INFORMATIE
Mijn Maasstad
Ziekenhuis voor
kinderen

Alle patiënten hebben toegang tot Mijn Maasstad
Ziekenhuis. Ook kinderen.
Met Mijn Maasstad Ziekenhuis hebben patiënten
overal toegang tot hun medische gegevens,
afspraken, herhaalrecepten en kunnen ze vragen
stellen. Inloggen kan met DigiD met sms of de DigiD
app op https://maasstadziekenhuis.nl/mijn.
Uw kind heeft ook toegang tot Mijn Maasstad
Ziekenhuis met zijn of haar eigen DigiD.
Wel kan de behandelend arts altijd besluiten – zoveel
mogelijk in overleg met het kind en de ouders – om
Mijn Maasstad Ziekenhuis te sluiten als dat in het
belang is van het kind. Als u hierover vragen heeft,
kunt u dat bespreken met de behandelend arts.
Daarnaast moet het BSN van uw kind gecontroleerd
zijn. Dat gebeurt bij het eerste bezoek aan het
ziekenhuis met een geldig identiteitsbewijs van uw
kind. Zie ook de folder Identificatie en registratie
(https://bit.ly/36YtTeo).
DigiD voor uw kind aanvragen
Uw kind krijgt een Burgerservicenummer (BSN) bij
inschrijving bij de gemeente. Dit gebeurt zodra
u geboorteaangifte doet bij de gemeente. Zodra
het BSN bekend is, kunt u voor uw kind een DigiD
aanvragen. Dit kost niets. Een DigiD kunt u aanvragen
via https://digid.nl/aanvragen.
Vanaf 12 jaar kan uw kind zelf zijn DigiD aanvragen.

Inloggen met de DigiD app
−− Is uw kind onder de 12 jaar? Dan kunt u inloggen
met de DigiD app op uw eigen mobiele telefoon.
Gebruikt u de app al voor uw eigen DigiD,
gebruik dan ‘inloggen met DigiD sms’ voor uw
kind.
−− Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan heeft uw kind
een eigen mobiele telefoon met DigiD app
nodig.
Inloggen met DigiD met sms kan altijd.
Inzien dossier van uw minderjarige kind
U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind
inzien, maar dit is wel afhankelijk van de leeftijd van
uw kind. Dat is volgens de privacyrichtlijnen van de
Rijksoverheid (https://bit.ly/3iOp35v).
Kinderen tot 12 jaar
Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist de ouder
over de medische behandeling van het kind. Daarom
heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind.
U logt zelf in op Mijn Maasstad Ziekenhuis met de
DigiD gebruikersnaam en het wachtwoord van uw
kind.
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Kinderen tussen 12 en 16
Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is
toestemming van uw kind nodig om inzage
te krijgen in het medisch dossier. Als ouder
heeft u wel recht op informatie die nodig is om
toestemming te geven voor een behandeling. Dit is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind
en de ouders/verzorgers.
U logt samen met uw kind in op Mijn Maasstad
Ziekenhuis met de DigiD gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw kind.
Kinderen vanaf 16 jaar
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft u geen recht
op inzage in het medisch dossier, behalve als uw
kind daarvoor toestemming geeft.
Uw kind kan zelf inloggen op Mijn Maasstad
Ziekenhuis met zijn/haar DigiD gebruikersnaam en
wachtwoord.
Vragen
Heeft u vragen, kom dan langs bij
Patiëntenvoorlichting in de centrale hal of bel (010)
291 15 81.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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