
  
3. Start een e-consult
 Klik op de knop ‘Start een nieuw  
 e-consult’ Ziet u de knop niet?  
 Dan wordt e-consult nog niet door  
 uw zorgverlener gebruikt

2. Activeer vinkje
 U krijgt dan een e-mail wanneer er een  
 nieuwe-consult bericht voor u klaarstaat.

MijnBravis

Ik ontvang 
een e-mail 
zodra een 
bericht voor 
mij klaarstaat. 

Start een 
nieuw e-consult

Mijn taken

vragenlijsten

e-consult

Hulp nodig? De vrijwilligers van de DigiTuin helpen u graag!  
De vrijwilligers zijn aanwezig van ma t/m do van 09.00 tot 16.00 uur.  
U kunt ze bellen of bezoeken in de centrale hal van het Bravis ziekenhuis. 
Roosendaal T 088-70 68 683 en Bergen op Zoom T 088-70 66 588.

Heeft u na uw afspraak in het ziekenhuis nog vragen voor uw 
zorgverlener? Stel deze dan via e-consult! Dat kan op ieder 
moment via een beveiligd bericht in het patiëntenportaal 
MijnBravis, ook buiten het spreekuur om. Heeft u dringende 
vragen of kunt u e-consult niet gebruiken? Neem dan telefonisch 
contact op met de polikliniek. Let op! Net als voor een bezoek 
aan het ziekenhuis mag uw zorgverlener soms kosten rekenen 
voor een e-consult of telefonisch advies.

1. Ga naar online consult
 Log in op MijnBravis.
 Ga naar Online consult.

Stel uw vraag 
via e-consult
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7. Klik vervolgens op  
 verzenden

6. Typ uw bericht
 In het tekstveld kunt u uw vraag intypen

8. Bekijk het antwoord op uw vraag
 De medewerker van de polikliniek en/of zorg- 
 verlener streeft ernaar om u binnen twee werkdagen  
 van een antwoord te voorzien U ontvangt hierover 
  een e-mail. Het antwoord kunt u vervolgens  
 bekijken in MijnBravis.

MijnBravis

Nieuw e-consult starten

Beste dokter,

Ik heb een vraag over...

Nieuw e-consult starten

Verzenden

Nieuw e-consult starten

Aan

Onderwerp
5. Ga naar onderwerp
 Bij ‘onderwerp’ typt u een korte 
 omschrijving van uw vraag

Hulp nodig? De vrijwilligers van de DigiTuin helpen u graag!  
De vrijwilligers zijn aanwezig van ma t/m do van 09.00 tot 16.00 uur.  
U kunt ze bellen of bezoeken in de centrale hal van het Bravis ziekenhuis. 
Roosendaal T 088-70 68 683 en Bergen op Zoom T 088-70 66 588.

4. Kies een ontvanger
 Klik op ‘aan’ en selecteer de gewenste afdeling 

Nieuw e-consult starten

AanAan


