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MijnOLVG
veilig en online bij uw gegevens

Vanuit huis uw persoonlijke medische dossier inzien. Dat kan met het
patiëntenportaal MijnOLVG. U kunt in een beveiligde digitale omgeving
bijvoorbeeld uw afspraken bekijken, onderzoeksuitslagen inzien en korte
vragen stellen.

Eenvoudig aanmelden
Ga naar www.mijnolvg.nl. Om MijnOLVG te gebruiken heeft u een BSN, mobiel
telefoonnummer en/of e-mailadres, en een activatiecode nodig. U krijgt dan toegang tot ons
voorportaal. Na controle van uw identiteit krijgt u toegang tot alle mogelijkheden van
MijnOLVG.

Wat kan ik met MijnOLVG?
Na controle van uw identiteit krijgt u toegang tot alle functies:
 Al uw afspraken in OLVG bekijken
 De meeste afspraken in OLVG maken, annuleren of verzetten
 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.

Wat kan ik met het voorportaal van MijnOLVG?
U kunt dan uw afspraken en persoonlijke gegevens inzien. Ook kunt u zich via het
voorportaal beter voorbereiden op uw afspraak. U kunt dan voor uw afspraak vragenlijsten
over uw gezondheid invullen. Uw antwoorden helpen u en ons. Ze zorgen ervoor dat we
tijdens de afspraak de tijd kunnen besteden aan wat voor u belangrijk is.

Snel toegang via de app Mychart
Als u toegang heeft tot MijnOLVG kunt u de app Mychart
gebruiken. Via deze app heeft u op elk moment en elke plek
toegang tot uw gegevens. Het is nu nog niet mogelijk om alle
gegevens te beheren vanuit de app. Zo kunt u uw medicatie
alleen via MijnOLVG aanpassen.



Ga naar de App Store of Google Play Store
Zoek de app Mychart (van Epic)

Vragen?
Kijk voor de veelgestelde vragen op www.mijnolvg.nl. Heeft u nog andere vragen? Mail dan
naar Mijnolvg@olvg.nl. Vergeet niet uw volledige naam en geboortedatum in de e-mail te
vermelden.

Meer informatie online


www.olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden
Klacht of opmerking: www.olv g.nl/klacht
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