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Handleiding Patiëntenportaal AZ Jan Palfijn Gent 

 

Hoe inloggen? 

Ga naar mijn.janpalfijngent.be en log in: 

• via ITSME  

• met uw elektronische identiteitskaart  

• via sms 

• via Google Authenticator 

 

Meer info over inloggen via ITSME-app 

U kan heel snel, eenvoudig én veilig inloggen via https://www.itsme.be/get-started. U kan de applicatie 

gemakkelijk downloaden voor uw smartphone in de Google Play Store of de App Store van Apple. 

 

Meer info over inloggen met Google Authenticator 

Inloggen met Google Authenticator kan alleen nadat u zich een eerste keer geregistreerd hebt als 

sms-gebruiker. U doorloopt dus eerst die stappen.  

Google Authenticator biedt een extra beveiliging bij het inloggen en kan als alternatief voor de sms 

worden gebruikt. Naast het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord moet u dan als extra 

beveiliging ook een Google Authenticator-code invoeren. Deze code wordt gegenereerd door de 

Google Authenticator-app. U kan deze app downloaden in de Google Play Store of de App Store 

van Apple. 

Na het inloggen gaat u op het patiëntenportaal naar de rubriek ‘Persoonlijke Gegevens’. Daar klikt u 

onderaan om Google Authenticator in te stellen. 

 

 

 

 

 

https://www.itsme.be/get-started


U opent de Google Authenticator-app op uw smartphone en scant de QR-code die u op het 

patiëntenportaal te zien krijgt. U krijg nadien een eenmalige code in de app op uw smartphone, die 

geeft u in op het patiëntenportaal. U klikt nadien op de knop ‘opslaan’.  

 

U krijgt onderstaand scherm te zien als dit proces succesvol afgerond is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat kan ik doen met mijn patiëntenportaal? 

Na het inloggen, vindt u op de startpagina een overzicht van alle mogelijkheden: 

 

In de rechterbovenhoek: 

 

    Door op deze knop te klikken komt u altijd meteen terug op de startpagina van het 

portaal (na inloggen) 

 

 Onder dit icoontje staat uw eigen naam of de naam van de persoon over wie u 

informatie vraagt  

  Raadplegen van contactinfo en handleiding  

   Afmelden  

 

 

Afspraken 

Hoe maak ik zelf een nieuwe afspraak? 

Op dit ogenblik kan u enkel een afspraak maken via het patiëntenportaal als u al eens in het 

ziekenhuis bent geregistreerd. Als u voor de eerste keer een afspraak in het AZ Jan Palfijn Gent wil 

maken, kan dit telefonisch via 09 224 71 11. 

Indien u al als patiënt gekend bent in ons ziekenhuis, kan u in enkele stappen een afspraak maken. 



Stap 1 - Kies de dienst waar u een afspraak wil en selecteer het type afspraak. Ga verder door op de 

knop ‘Kies uw tijdstip’ te klikken. 

 

Stap 2 - Selecteer de naam van de arts (optioneel), het tijdsbestek (optioneel) waarop u een afspraak 

wil en/of mogelijk moment van afspraak (optioneel). 

 

Stap 3 - Selecteer het exacte tijdstip waarop u uw afspraak wenst (u kan de mogelijke tijdstippen 

sorteren op datum of op naam van de arts): 

 

Stap 4 - Bevestig de afspraak: 

 



 

U krijgt nog een detail van de afspraak met de optie om dit te printen, of toe te voegen aan uw 

agenda, of om verder te gaan (OK). 

 

Stap 5 - De afspraak is bevestigd en verschijnt nadien in uw overzicht: 

 

 

Online een afspraak maken voor mijn minderjarige kind 

• Log in op Mijn Jan Palfijn met je eigen gegevens.  

• Klik op ‘Administratieve gegevens’ > ‘Vertrouwenspersonen’.  

• Vraag om vertrouwenspersoon te worden van je minderjarige kind.  

• Wacht tot een medewerker je aanvraag goedkeurt.  

• Maak daarna een afspraak voor je kind, op naam van je kind. Switch daarvoor rechts 

bovenaan naar ‘kind’. Dan wordt de optie ‘Kinderziekten’ zichtbaar in het keuzemenu.  

 

Welke afspraken heb ik in AZ Jan Palfijn Gent? 

 

In de rubriek ‘Mijn geplande afspraken’ krijgt u een overzicht van al uw toekomstige afspraken. 

Bekijk hier de details van uw afspraak, annuleer, print of voeg afspraken toe aan uw persoonlijke 

agenda. (Zie iconen rechts in de afbeelding hieronder) 



 

 

Hoe annuleer ik een afspraak? 

Welke afspraken kan ik annuleren? 

Als de afspraak rechtstreeks geannuleerd kan worden, verdwijnt ze onmiddellijk uit het 

afsprakenoverzicht. 

Indien u een afspraak minder dan 24 uur op voorhand wil annuleren, doet u dit telefonisch.  

Hoe annuleren? 

Stap 1 - Ga naar de rubriek ‘Mijn geplande afspraken’. Klik op het vuilbakicoontje naast de 

gegevens van de afspraak die u wil verwijderen. 

 
 

Stap 2 - Selecteer de reden van annulatie. 

 

Stap 3 - Bevestig dat u de afspraak daadwerkelijk wil verwijderen. 



  

 

 

 

 

Stap 4 - U krijgt de melding dat uw afspraak werd geannuleerd. 

 
 

 

Waar zie ik mijn afspraken uit het verleden? 

Onder de rubriek ‘Mijn voorafgaande afspraken’ krijgt u een overzicht van de afspraken van de 

voorbije 5 jaar. 

 

 

Opnames 

Waar zie ik een overzicht van mijn ziekenhuisopnames? 

Onder de rubriek ‘Afspraken en opnames’ vindt u een overzicht van uw geplande en uw 

voorafgaande ziekenhuisopnames (tot 5 jaar geleden). U kan deze informatie afdrukken. 



 

 

 

 

Waar vind ik mijn persoonlijke gegevens? 

Deze rubriek omvat: 

• Mijn contactgegevens 

• Mijn externe artsen 

• Sms-profielgegevens: hier kan u uw wachtwoord wijzigen als u al een geregistreerde sms-

gebruiker bent. Indien u nog geen sms-gebruiker bent, kan u zich hier registreren. 

 

 
 

Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen? 

In deze rubriek kan u uw administratieve gegevens raadplegen en (laten) wijzigen. Er zijn twee 

soorten gegevens: 

• Adresgegevens (zie A = linker deel van de afbeelding hieronder) 

• E-mailadres, telefoon- en gsm-nummer (zie B = rechter deel van de afbeelding hieronder) 



 

 Mijn adresgegevens raadplegen en wijzigen 

 
 

In het linkerkader vindt u dus uw adresgegevens. U kan deze gegevens zelf niet aanpassen. U kan via          

het patiëntportaal wel een aanvraag doen om uw gegevens te laten wijzigen. De gegevens worden 

door een medewerker van het ziekenhuis aangepast. 

Via het patiëntenportaal kan u aanvragen om uw adresgegevens te wijzigen door op onderstaande 

knop te klikken. 

  

Na het klikken op de knop ‘Adres incorrect of onvolledig?’ kan u de correcte adresgegevens 

inbrengen en de aanvraag tot wijziging versturen via de knop ‘Aanvraag tot wijziging adresgegevens’. 

 



Het volgende bericht verschijnt dan op uw scherm: 

   

Mijn e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer raadplegen en wijzigen 

 

In het bovenstaande kader vindt u een overzicht van uw e-mailadres en telefoonnummers. 

Deze gegevens kan u zelf wijzigen.  

U kan zelf kiezen hoe u op de hoogte wil blijven. 

In bovenstaand kader kan u aanduiden of u via sms of e-mail op de hoogte gebracht wil worden van 

nieuwe berichten en hoe u herinneringen aan afspraken wil ontvangen. 

Om uw elektronische identiteitskaart te gebruiken om in te loggen, moet u op uw computer over de 

passende software beschikken én over een kaartlezer. U leest daarover meer op de site van de 

federale overheid: http://eid.belgium.be/nl. 

 

Mijn externe artsen toevoegen 

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de artsen en specialisten die u behandelen buiten het 

ziekenhuis. De artsen die u in AZ Jan Palfijn Gent behandelen, worden niet in het overzicht 

opgenomen. 

Als in dit overzicht artsen of specialisten ontbreken, kan u deze via het patiëntenportaal zelf 

toevoegen. U kan overigens ook zelf artsen of specialisten verwijderen uit het overzicht. 

http://eid.belgium.be/nl


U kan externe artsen toevoegen in enkele stappen. 

Stap 1 - Vul de verplichte velden (de velden met een sterretje) in en stel uw bericht op. Druk 

vervolgens op ‘Versturen’. 

 

 

 

 

Stap 2 - Na het versturen van de aanvraag krijgt u onderstaande melding: 

 

 

 


