PATIËNTENINFORMATIE

MijnBravis
(Veilig toegang tot uw persoonlijk patiëntendossier)

Bravis ziekenhuis
Patiënten Service Bureau
088 - 70 67 795
www.bravisziekenhuis.nl

Inleiding
Regelt u uw zaken graag digitaal? Dan kunt u als patiënt van het
Bravis ziekenhuis via het patiëntenportaal MijnBravis op een veilige
manier zelf afspraken maken, uw afspraken inzien of verplaatsen en uw
persoonlijke gegevens controleren en wijzigen. U kunt ook vragenlijsten
invullen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een onderzoek of een operatie.
MijnBravis toont uitslagen van onderzoeken. U kunt brieven van uw
specialist aan de huisarts nalezen. Verder ziet u een overzicht van welke
allergieën van u in het ziekenhuis bekend zijn.
U vindt MijnBravis op de website van het Bravis ziekenhuis.

Mogelijkheden
Via MijnBravis kunt u een van de volgende onderdelen kiezen:
• Mijn gegevens
Hier staan uw persoonlijke gegevens vermeld zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw verzekering, apotheek en huisarts. Deze gegevens
kunt u deels zelf aanpassen.
• Mijn afspraken
Hier kunt u via MijnBravis voor alle poliklinieken uw afspraken en verwijzingen inzien.
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Voor diverse poliklinieken kunt u vaak zelf uw eerste afspraak maken,
verplaatsen of annuleren. Dit kan tot maximaal 24 uur voor de geplande
afspraak.
Een herhaalafspraak wordt altijd door de secretaresse ingepland. U kunt
deze afspraak meestal wel via MijnBravis annuleren of verplaatsen naar
een ander tijdstip.
• Mijn taken
Hier vindt u uw nieuwe en eerder ingevulde vragenlijsten en de toegang
tot e-consult. Als u met uw behandelaar een e-consult heeft afgesproken,
staat deze in Mijn taken voor u klaar.
• Mijn dossier
Onder ‘Correspondentie’ vindt u de brieven van uw specialist aan onder
meer uw huisarts. Deze staan direct na verwerking in uw dossier. De uitslagen zijn dan door uw specialist gezien en beoordeeld.
Onder ‘Uitslagen’ ziet u de uitkomsten van onderzoeken. Onder ‘Allergieën en bijwerkingen’ vindt u een overzicht van wat op dit gebied over u
in het Bravis ziekenhuis bekend is.
DigiD met sms-functie
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed zijn beveiligd. U kunt
daarom alleen bij uw persoonlijke pagina door in te loggen met uw DigiD
met sms-functie. Daarvoor heeft u een mobiele telefoon nodig. Heeft u
nog geen DigiD? Of heeft u wel een DigiD, maar nog zonder sms-functie?
Vraag deze dan aan via www.digid.nl.
Inloggen op MijnBravis
Het inloggen op uw persoonlijke pagina gaat als volgt:
• Ga naar www.bravisziekenhuis.nl
• Klik op MijnBravis.
• Klik naast het logo van DigiD op ‘Inloggen’. U komt dan op de website
van DigiD.
• U kunt ook gebruikmaken van de DigiD-app.
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• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U ontvangt dan direct een
inlogcode per sms op uw mobiele telefoon.
• Vul de inlogcode in. U komt nu op uw persoonlijke pagina.
U kunt uw digitale dossier bekijken als uw burgerservicenummer (BSN)
tijdens een ziekenhuisbezoek is gecontroleerd.
Vragen
Heeft u nog vragen? Kijk dan op de startpagina van MijnBravis via www.
bravisziekenhuis.nl. U kunt ook vragen over MijnBravis stellen aan de
medewerkers van het Patiënten Service Bureau: telefoon 088 – 70 67 795.
Of stuur een e-mail naar: mijnbravis@bravis.nl.

vormenbeeld@bravis.nl 10/17

4

Patiënteninformatie

