Mijn SKB
Uw persoonlijke online zorgportaal

In deze folder leest u hoe Mijn SKB werkt,
welke gegevens u kunt inzien en
wat u kunt doen met Mijn SKB.

Mijn SKB
Uw persoonlijke online zorgportaal
Als patiënt van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft u 24 uur per dag,
7 dagen per week online toegang tot uw persoonlijke online zorgportaal Mijn SKB.
Met Mijn SKB kunt u:
• (een deel van) uw medisch dossier inzien;
• uitslagen van onderzoeken bekijken;
• uw afsprakenoverzicht bekijken;
• vragenlijsten digitaal invullen en verzenden;
• patiëntbrieven bekijken die het SKB heeft verzonden naar u,
uw huisarts of een andere zorgverlener (vanaf 9 maart 2017).
Waar en wanneer het u het beste uitkomt.

Afbeelding startpagina Mijn SKB

Wat heeft u nodig voor toegang
in Mijn SKB?
Bent u patiënt (geweest) bij het SKB en bent u 16 jaar of ouder?
Dan kunt u gebruik maken van Mijn SKB. Hiervoor heeft u het volgende nodig:
1.

een DigiD code* met sms-functie of de DigiD app;

2.

een mobiele telefoon om de sms-code te ontvangen of een
smartphone om in te loggen met de DigiD app;

3.

een computer, laptop of tablet met een internetverbinding.
Op dit moment kunt u Mijn SKB nog niet gebruiken
met een smartphone.

*Heeft u geen DigiD code? U vraagt uw DigiD zelf aan via www.digid.nl.
Als u wel een DigiD heeft, maar zonder sms-functie, dan kunt u dit
uitbreiden via uw instellingen op www.digid.nl.
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Hoe logt u in bij Mijn SKB?
1

Ga naar www.skbwinterswijk.nl/mijnskb.

2

Klik op het paarse logo ‘Mijn SKB’.

3

U komt op het DigiD inlogscherm. Klik op ‘inloggen’.

4

Kies voor de optie die voor u van toepassing is.

5

Kiest u voor ‘met de DigiD app’? Vul dan de code in die u in uw DigiD app ziet.
Kiest u voor ‘met een controle via sms’? Vul dan uw gebruikersnaam
en wachtwoord in. U ontvangt een sms-code op uw telefoon, deze vult u in.

6

U bent ingelogd in Mijn SKB.

Afbeelding DigiD inlogscherm

Mijn SKB
De mogelijkheden
Dossier
• Diagnoses
• Medicatieoverzicht
• Allergieën
• Patiëntbrieven
• Metingen

Uitslagen
• Labuitslagen
• Verslagen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
• Verslagen Microbiologie, functieonderzoeken en weefselonderzoeken

Afspraken
• Overzicht van uw afspraken

Actielijst
• Vragenlijsten

Mijn gegevens
• Persoonlijke gegevens
• Mijn aantekeningen

Informatie
• Aanvullende informatie

Vanaf 1 oktober 2019 heeft Mijn SKB extra mogelijkheden waardoor uw
persoonlijke online zorgportaal nóg vollediger is. Een aantal extra mogelijkheden zijn: het inzien van behandelverslagen van poliklinische en klinische
consulten met uw arts, het inzien van het verpleegkundig dossier en online
wijzigingen doorgeven en vragen stellen via een E-consult.

Mijn SKB
Uitleg over de mogelijkheden
Diagnoses
Hier ziet u een overzicht van uw diagnoses. Dit kunnen actuele diagnoses zijn
of diagnoses uit het verleden.

Medicatieoverzicht
Hier vindt u een overzicht van de medicijnen die u gebruikt voor zover bekend in
het SKB. Gestopte medicatie is medicatie die u in het verleden gebruikte. Actieve
medicatie is medicatie die u nog steeds gebruikt.

Allergieën
Hier staan uw allergieën, intoleranties en bijwerkingen vermeld zoals deze in het
SKB zijn vastgelegd.

Patiëntbrieven
Hier ziet u alle correspondentie die uw medisch specialist schriftelijk gecommuniceerd
heeft naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener. De correspondentie verschijnt in
Mijn SKB negen dagen nadat deze verstuurd is.

Metingen
Hier staan de resultaten van diverse metingen als die bij u zijn uitgevoerd in het SKB.

Labuitslagen
Hier vindt u de uitslagen van alle bepalingen waarop uw bloed en andere lichaamsvloeistoffen zijn onderzocht in het Laboratorium van het SKB. Labuitslagen verschijnen
in Mijn SKB negen werkdagen, nadat ze door het lab of de behandelend arts zijn
goedgekeurd.

Verslagen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Hier ziet u de bevindingen van de radiologen en/of nucleair geneeskundigen over
onderzoeken, zoals scans of röntgenfoto’s. Verslagen zijn negen werkdagen nadat
ze door de zorgverlener zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Verslagen Microbiologie, functieonderzoeken
en weefselonderzoeken
Hier ziet u de bevindingen van de Santiz laboratoria (voorheen laboratorium SKB en
Slingeland Ziekenhuis), uitslagen van functieonderzoeken zoals cardio- en longfunctie
en uitslagen van weefselonderzoeken. Verslagen zijn negen werkdagen nadat ze
door de zorgverlener zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Afspraken
Hier vindt u een overzicht van uw toekomstige afspraken in het SKB en afspraken
in het verleden. Bezoeken aan de Spoedeisende Hulp van het SKB en een overzicht
van uw opnames en operaties in het SKB vindt u ook onder afspraken.

Vragenlijsten
Soms krijgt u voorafgaand aan uw polikliniekbezoek de vraag om een vragenlijst
in te vullen. Deze vragenlijsten vindt u in Mijn SKB. Ook de ingevulde en verzonden
vragenlijsten vindt u hier.

Mijn gegevens
Hier vindt u uw persoonsgegevens, zoals deze bij het SKB bekend zijn. Denk hierbij
aan uw adresgegevens en contactgegevens van uw huisarts, tandarts, apotheek en
zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer dit dus goed.
Klopt iets niet? Geef dit aan ons door. Dat kan bij de receptie in de centrale hal.

Mijn aantekeningen
Bij ‘Mijn aantekeningen’ kunt u persoonlijke aantekeningen maken en inzien.
U kunt bijvoorbeeld vragen noteren die u bij een volgend bezoek aan uw behandelend
arts wilt stellen, of bijhouden welke klachten u heeft. Uw zorgverlener kan uw
aantekeningen niet bekijken.

Informatie
Hier vindt u een overzicht van patiëntfolders per specialisme, een uitgebreide
handleiding van Mijn SKB, mijn rechten en plichten als patiënt, veelgestelde vragen
en onze contactgegevens.

Mijn SKB
Uw persoonlijke online zorgportaal

Vanaf wanneer zijn gegevens
zichtbaar in Mijn SKB?
Mijn SKB toont uitslagen van onderzoeken, brieven aan zorgverleners en
verwijsbrieven vanaf 9 maart 2017. Bijvoorbeeld de verwijsbrief van uw huisarts.
Labuitslagen, verslagen van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en brieven
aan zorgverleners zijn negen werkdagen nadat ze door het laboratorium of de
behandelend arts zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Tips voor uw en onze veiligheid
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vindt uw privacy belangrijk en daarmee ook de
beveiliging van uw (medische) gegevens online. Mijn SKB is een beveiligde omgeving.
U logt in met uw DigiD en als extra beveiliging heeft u ook een DigiD sms-code of de
DigiD app nodig om in te loggen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens in
Mijn SKB te beschermen:
• Log altijd uit als u klaar bent met Mijn SKB*.
• Houd uw inlognaam en wachtwoord voor uzelf. Deel ze niet met anderen!
• Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek.
• Sla uw inloggegevens niet in uw computer op.

*Als u 15 minuten niets doet in Mijn SKB, wordt u automatisch uitgelogd.
Gegevens die niet zijn opgeslagen gaan dan verloren.

Spoed of direct contact
Mijn SKB is niet geschikt als:
• Klachten verergeren;
• Er nieuwe klachten optreden;
• Er sprake is van spoed. Neem bij spoed contact op met uw huisarts,
de afdeling van het SKB waar u onder behandeling bent of bel 112.

Heeft u vragen over Mijn SKB?
In Mijn SKB vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt
uw vraag ook per e-mail sturen naar mijn@skbwinterswijk.nl of contact opnemen
met het SKB, telefoonnummer 088 055 43 40.

Heeft u vragen over inloggen met DigiD?
Neem dan contact op met DigiD via www.digid.nl/contact of bel naar 088 123 65 55
(op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur).
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