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Vanuit huis uw persoonlijke medische gegevens inzien. Dat kan met het 

patiëntenportaal MijnOLVG of de MijnOLVG-app. U kunt in een beveiligde 

digitale omgeving bijvoorbeeld uw afspraken bekijken, 

onderzoeksuitslagen inzien en korte vragen stellen. Inloggen kan via 

DigiD. 

 

Wat kan ik met MijnOLVG?  

Na controle van uw identiteit krijgt u toegang tot alle functies: 

 Al uw afspraken in OLVG bekijken. 

 Een afspraak aanvragen. 

 De meeste afspraken in OLVG maken, annuleren of verzetten. 

 Uzelf aanmelden voor een afspraak die over 30 minuten begint. 

 Een herinnering ontvangen voorafgaand aan uw afspraak. 

 Vragenlijsten invullen ter voorbereiding op uw afspraak. 

 Onderzoekuitslagen bekijken: 7 dagen na vrijgave door de zorgverlener. 

 Herziene pathologieverslagen bekijken: 7 dagen na vrijgave door de zorgverlener. 

 Verslagen van multidisciplinair overleg (MDO) bekijken: 7 dagen na vrijgave door de 

zorgverlener. 

 Bekijken en bijhouden van uw medicatie 

 Bekijken en bijhouden van uw allergieën 

 Bekijken, downloaden en delen van uw medische gegevens 

 Zien wie inzage heeft gehad in uw medisch dossier 

 Niet-acute vragen stellen aan de polikliniek waar u onder behandeling bent. Hier kunnen 

kosten aan verbonden zijn. 

 Als patiënt van 16 jaar en ouder kunt u een andere persoon toegang geven tot uw 

informatie via gemachtigdentoegang. 

 

Eenvoudig aanmelden 

Ga naar www.mijnolvg.nl en maak een account aan. Om MijnOLVG te gebruiken heeft u een 

Burgerservicenummer (BSN), mobiel telefoonnummer en/of e-mailadresnodig. U krijgt dan 

toegang tot een deel van uw gegevens. Dit is het voorportaal.  

Om volledig toegang te krijgen, moeten wij eerst uw identiteit controleren. Dat kan bij ons 

Patiënten Servicepunt. 

 

http://www.mijnolvg.nl/
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Inloggen met DigiD 

Sinds oktober 2022 kunt u met uw DigiD inloggen in MijnOLVG. Voorheen logden gebruikers 

van MijnOLVG in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om deze gebruikers voldoende 

tijd te geven om een DigiD-account aan te maken, is het voor hen voorlopig nog mogelijk om 

in te loggen op de ‘oude manier’. Nieuwe gebruikers loggen meteen in met DigiD. 

 

 

Snel toegang via de MijnOLVG-app 

Als u toegang heeft tot MijnOLVG kunt u de MijnOLVG-app gebruiken. Via deze app heeft u 

op elk moment en elke plek toegang tot uw gegevens.  

 

 Ga naar de App Store of Google Play Store 

 Zoek de app MijnOLVG 

 

Vragen en meer informatie 

 Allerlei informatie over MijnOLVG staat op onze website www.olvg.nl/mijnolvg. Er staan 

bijvoorbeeld filmpjes over een account aanmaken en vragen stellen aan de polikliniek. 

 Informatie over inloggen in MijnOLVG met DigiD: www.olvg.nl/digid 

 Antwoorden op veelgestelde vragen staan ook op www.mijnolvg.nl.  

 

Heeft u nog andere vragen? Onze medewerkers van het Patiënten Servicepunt helpen u 

graag. U kunt ook een e-mail sturen naar Mijnolvg@olvg.nl. Vergeet niet uw volledige naam 

en geboortedatum in de e-mail te vermelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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