
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS 

PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) 
 
 

FRANCISCUS GASTHUIS  



Inleiding  
Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na 
inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website van 
Franciscus Gasthuis & Vlietland. U kunt hier informatie uit uw 
medisch dossier inzien, uitslagen bekijken, online een afspraak 
inplannen of een e-consult starten met uw zorgverlener. Mijn 
Franciscus is op dit moment beschikbaar voor patiënten die 
onder behandeling zijn van de polikliniek Longgeneeskunde 
en 16 jaar en ouder zijn. Op een later tijdstip is het ook 
mogelijk om in te loggen als gemachtigde voor een kind of 
andere patiënt. 
 

Hoe werkt Mijn Franciscus? 
In slechts enkele stappen kunt u gebruik maken van Mijn 
Franciscus via https://mijn.franciscus.nl   
 
De belangrijkste voorwaarde is dat u beschikt over een 
computer of tablet met internet. We adviseren om de meest 
recente browserversie te gebruiken. 
 
Om gebruik te kunnen maken van Mijn Franciscus heeft u een 
DigiD nodig. Door DigiD te gebruiken, kunt op een veilige 
manier inloggen bij Mijn Franciscus en kunt u gebruikmaken 

van alle functies op de website. Heeft u nog geen DigiD? Dan 
kunt u DigiD aanvragen via de website www.digid.nl. De 
verwerking van de aanvraag kan vijf dagen duren.  
 
Naast het inloggen met uw DigiD moet ook uw identiteit zijn 
vastgesteld bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Heeft u zich nog 
niet gelegitimeerd bij de patiëntenregistratiebalie van 
Franciscus Gasthuis & Vlietland? Dan kunt u dit bij uw 
eerstvolgende bezoek aan Franciscus Gasthuis & Vlietland doen.  
 

Inloggen 
Inloggen in Mijn Franciscus doet u via www.mijnfranciscus.nl. 
Na het inloggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord 
komt u op de startpagina van Mijn Franciscus. Hier vindt u de 
verschillende beschikbare onderdelen. 
 
 

https://mijn.franciscus.nl/
http://www.digid.nl/
http://www.mijnfranciscus.nl/


Uitloggen 
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘Afmelden’ te klikken. 
Wanneer u 15 minuten niets doet in Mijn Franciscus, wordt u 
automatisch uitgelogd. Dit in verband met uw privacy en 
veiligheid. Alles wat niet verzonden of niet opgeslagen is, gaat 
verloren na het automatisch uitloggen. 
 

ONDERDELEN VAN MIJN FRANCISCUS 
 

Mijn gegevens  
 
Patiëntgegevens  

Hier vindt u uw gegevens zoals deze binnen Franciscus 
Gasthuis & Vlietland bekend zijn. U kunt hier uw mobiele 
telefoonnummer, uw e-mailadres en uw apotheek wijzigingen. 
U krijgt van deze wijzigingen een bevestiging per e-mail.  
 
Instellingen  
Op deze pagina kunt u de instellingen aanpassen voor het 
versturen van een e-mail. Daarmee kunt u aangeven of u: 
 een bevestiging van uw afspraak wilt ontvangen. Het gaat 

om afspraken die u zelf via het portaal maakt  
 een melding wilt ontvangen van een nieuw e-consult.  
 
Aantekeningen  
Hier kunt u aantekeningen maken. U kunt bijvoorbeeld vragen 
noteren die u bij een volgend bezoek aan uw zorgverlener wilt 
stellen. Of u kunt bijhouden welke klachten u heeft. Uw 
zorgverlener heeft geen inzicht in uw aantekeningen. 
 

Afspraken 
Aankomende afspraken 
Onder ‘aankomende afspraken’ staat een overzicht van uw 
afspraken en opnamen. 

Alleen de afspraken voor Longgeneeskunde kunt u wijzigen of 
annuleren (tot 24 uur van te voren). De afspraken bij andere 
specialismen zijn alleen in te zien.  
 
  



Verwijzing inplannen 

Op deze pagina staan de ZorgDomein verwijzingen van uw 
huisarts. Met deze verwijzing kunt u zelf een afspraak 
inplannen. Maakt u geen afspraak? Dan wordt uw afspraak 
ingepland door de polikliniek en krijgt u bericht hierover 
thuisgestuurd.  
 
Agenda historie 
Hier staan uw oude afspraken. Dit zijn polikliniekafspraken, 
opnamen en dagbehandelingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden.  
 

Dossier 
Allergieën 
Hier ziet u een overzicht van uw allergieën die bekend zijn 
binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland.  
 
Patiëntenbrieven  
Hier vindt u verschillende soorten brieven over uw medische 
situatie. Bijvoorbeeld brieven die naar uw huisarts of andere 
artsen zijn gestuurd. Het duurt vier weken voordat een brief via 
het portaal is in te zien. 
 

Medicatie 
Hier vindt u de medicijnen die in Franciscus Gasthuis & 
Vlietland aan u zijn voorgeschreven. Op deze pagina staan 
alleen medicijnen die u op dit moment moet gebruiken. Bent u 
gestopt met medicijnen of gebruikt u medicijnen die u niet in 
het ziekenhuis zijn voorgeschreven? Dan vindt u deze niet 
terug op deze pagina.  
Het is ook mogelijk om uw herhaalmedicatie via het portaal aan 
te vragen. Hiervoor klikt u op de link ‘herhaalmedicatie 
aanvragen’ achter het betreffende medicijn.  
 
Opnames  
Hier ziet u een overzicht van uw opnames en dagbehandelingen 
bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.  
 
Operaties  
Hier ziet u een overzicht van uw operaties in Franciscus 
Gasthuis & Vlietland. 



 

Uitslagen  
Hier vindt u alle uitslagen van onderzoeken die bij u uitgevoerd 
zijn. Het duurt vier weken voordat de uitslagen op het portaal 
staan. Hierdoor kan uw arts de uitslagen eerst met u 
bespreken.  
 
Voorbeelden van onderzoeken: 
 Bloedonderzoek: als uw bloed is onderzocht 
 Microbiologie: als bij u een kweek is afgenomen 
 Nucleaire geneeskunde: als bij u radioactieve onderzoeken 

zijn uitgevoerd 

 Pathologie: als bij u weefsel is afgenomen 
 Radiologie: als bij u een röntgenfoto of scan is gemaakt 
 

Taken  
Actielijst  
Hieronder staan alle vragenlijsten die u in moet vullen. Ziet u 
niets staan? Dan zijn er op dit moment geen vragenlijsten voor 
u. Wilt u vragenlijsten inkijken die u eerder heeft ingevuld? Klik 
dan op 'Historie'. 
 

E-consult  
Mijn e-consults 
Een e-consult is een digitaal medisch consult en een 
eenvoudige manier om aan uw zorgverlener vragen te stellen 
over de behandeling. Maar u kunt bijvoorbeeld ook 
bijwerkingen van medicijnen doorgeven via een e-consult.  
 
Let op: na 15 minuten wordt u automatisch uitgelogd. Als uw 
bericht nog niet is verzonden, wordt deze niet opgeslagen. 
Houdt u hier rekening mee. 
 
Hoe werkt een e-consult? 

U kunt alleen een e-consult starten bij de 
zorgverlener/polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw e-
consult komt binnen op de polikliniek Longgeneeskunde. Uw 
vraag wordt beantwoord of doorgestuurd naar de juiste 
zorgverlener, die dan uw vraag beantwoordt. U kunt in de 



meeste gevallen binnen twee werkdagen een reactie 

verwachten.  
 
Spoed 
Bij spoed is een e-consult niet geschikt. Bij spoed belt u met uw 
huisarts of met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 
Buiten kantoortijd belt u met de huisartsenpost of 
Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.  
 
Melding per e-mail 
Als u een vraag heeft gesteld via een e-consult, dan krijgt u 
een antwoord terug via Mijn Franciscus. U kunt per e-mail een 

melding ontvangen dat er een antwoord klaar staat. Deze 
melding kunt u zelf instellen, bij ‘Mijn gegevens’.  
 
E-consult in dossier 
Ieder e-consult wordt opgeslagen in uw elektronische 
patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij 
uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de 
gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun 
werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat zij ook ieder e-
consult kunnen lezen.  
 

Patiëntfolders  
Hier vindt u folders die u helpen om u voor te bereiden op 
onderzoeken, vervolgafspraken, een operatie of opname. U 
kunt de folders markeren als gelezen of ongelezen en als 
belangrijk of onbelangrijk.  
 

Disclaimer en privacy 
Franciscus Gasthuis & Vlietland vindt privacy van patiënten 
belangrijk. Wij gaan op een veilige manier met uw digitale 
gegevens om, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
De gegevens die u invoert in Mijn Franciscus komen in uw 

medisch dossier. Dit geldt ook voor de e-consulten die u naar 
uw zorgverlener stuurt. Ook het antwoord van uw zorgverlener 
komt daarin te staan. De e-consulten zijn alleen inzichtelijk 
voor de zorgverleners binnen Franciscus die toegang hebben tot 
uw dossier. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van 



uw computer en het gebruik van uw persoonlijke DigiD 

gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

Vragen?  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Longziekten, via telefoonnummer 
010 - 461 6800.   
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