Handleiding – Online plannen
1. De huisarts verwijst u naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
2. U krijgt van de huisarts een patiëntbericht (per e-mail of als print). Dit is een
ZorgDomein-verwijzing naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Hierop staat
aangegeven of uw afspraak zelf online gepland kan worden of alleen telefonisch.
Heeft u geen patiëntbericht ontvangen, maar is uw e-mailadres bekend bij het SKB,
dan ontvangt u van het SKB een e-mail als de verwijzing voor u klaar staat in Mijn
SKB. U kunt dan met u persoonlijke DigiD inloggen bij Mijn SKB en daar de afspraak
zelf plannen.

Afspraak die online gepland kan worden

Afspraak die alleen telefonisch gepland kan worden
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3. Ga naar www.mijnskb.nl en klik op Inloggen Mijn SKB. Log in met uw persoonlijke
DigiD.
4. Als u bent ingelogd ziet u op het startscherm van Mijn SKB bij Zelf uw afspraak
plannen of er verwijzingen van uw huisarts staan. Zo ja, dan kunt u achter de
verwijzing kiezen voor Afspraak maken.
U kunt ook bovenaan in de menubalk klikken op Afspraken. U komt dan op de
Afsprakenpagina waar u kunt kiezen voor Aankomende afspraken, Afspraken in het
verleden en Zelf uw afspraak plannen.

Startscherm Mijn SKB

Afsprakenpagina in Mijn SKB
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5. Klikt u op de Afsprakenpagina op Zelf uw afspraak plannen, dan komt u op de
pagina waar de verwijzingen van uw huisarts voor u klaar staan. Hier kunt u zelf uw
afspraak plannen door bij de desbetreffende verwijzing te klikken op Afspraak
maken.
Let op! De afspraakmogelijkheden worden met één dag vertraging getoond. U kunt in
Mijn SKB nooit voor dezelfde dag een afspraak plannen, maar voor minimaal één
dag later.

Klik bij de verwijzing waarvoor u een afspraak wilt maken op Afspraak maken

6. U krijgt een overzicht met de 10 eerst beschikbare afspraakmogelijkheden. Komen
deze opties u niet uit, dan kunt u klikken op Meer zoekopties.

Staat er geen geschikte datum en tijdstip bij, klik dan op Meer zoekopties
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7. Er opent een zoekfilter waar u kunt zoeken op datum, tijdstip en gewenste dag(en). U
kunt niet kiezen voor locatie Winterswijk of Eibergen. Let dus goed op voor welke
locatie u de afspraak plant. Wilt u een afspraak in Eibergen, kijk dan goed bij het
kopje Waar of daar Eibergen staat.

Vul het zoekfilter in en klik op Opnieuw zoeken

8. Na het invullen van het zoekfilter klikt u op Opnieuw zoeken. U krijgt een nieuw
overzicht met de 10 eerst beschikbare afspraakmogelijkheden die passen bij uw
ingevulde zoekfilter. Als er een geschikte optie bij zit, klikt u op Plan deze afspraak.

Staat er een geschikte optie bij, klik dan op Plan deze afspraak
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9. U komt op een controlepagina met een overzicht van de afspraak die u wilt plannen.
Controleer de afspraak en klik op Volgende om de afspraak definitief te maken.

Controleer de afspraak en klik op Volgende

10. U ziet dat de afspraak is gemaakt. Als u op Volgende klikt komt u weer op de
Afsprakenpagina.

De afspraak is gemaakt
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11. Als u klikt op Aankomende afspraken kunt u in het overzicht controleren of uw
afspraak erbij staat. De dag, datum, tijdstip, specialist, specialisme, het routenummer
en locatie staan hierbij vermeld.

Controleer bij Aankomende afspraken of uw afspraak erbij staat

Vragen
Vragen over Mijn SKB
Heeft u vragen over Mijn SKB? Bekijk dan de Mijn SKB informatiepagina via www.mijnskb.nl
Daar vindt u een korte handleiding met meer informatie over Mijn SKB. U kunt ook bij
veelgestelde vragen kijken of uw vraag er tussen staat. Zijn uw vragen niet beantwoord, dan
kunt u uw vraag per e-mail sturen naar mijnskb@skbwinterswijk.nl of bellen met de helpdesk
van Mijn SKB, telefoonnummer 0543 – 54 44 55.
Vragen over DigiD
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).
Zorginhoudelijke vraag
Heeft u een zorginhoudelijke vraag over een verslag of uitslag? Bespreek dit dan tijdens uw
eerstvolgende afspraak met uw zorgverlener. U kunt in Mijn SKB ook uw vraag stellen via
een e-consult.
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