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mijnWGK 
Gebruikershandleiding patiënten 

 

 

Beste patiënt 

 

Via mijnWGK krijg jij als patiënt inzicht in je online verpleegdossier. De informatie die je 

thuisverpleegkundige registreert in het elektronisch verpleegkundig dossier, kan je daarin 

terugvinden. Op deze manier krijg je inzage in jouw zorginformatie. 

Ook je behandelende arts kan via mijnWGK dit dossier online raadplegen op voorwaarde dat je je 

geïnformeerde toestemming hebt gegeven om je gezondheidsgegevens te delen en de zorgrelatie 

(therapeutische relatie) tussen jou en je arts geregistreerd werd. Bovendien kan je zelf 

vertrouwenspersonen de toegang verschaffen. 

Via mijnWGK streven we naar een betere zorg voor de patiënt doordat verpleegkundige gegevens 

tussen patiënt en vertrouwenspersoon, thuisverpleegkundige en arts transparant worden gedeeld. 

In deze handleiding vind je de werkwijze om met mijnWGK aan de slag te gaan als patiënt of 

mantelzorger. Heb je nog bijkomende vragen over de werking van de mijnWGK-applicatie? Surf dan 

naar www.witgelekruis.be/mijnwgk. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Stefaan Sarens 

Algemeen directeur Wit-Gele Kruis van Antwerpen 

  

http://www.witgelekruis.be/antwerpen
mailto:info@wgkantwerpen.be
https://www.witgelekruis.be/mijnwgk/mijnwgk-voor-patienten-vertrouwenspersonen/mijnwgk-veelgestelde-vragen-voor-patienten
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1. Aanmelden in mijnWGK 

Om je aan te melden bij mijnWGK moet je:  

– patiënt zijn bij het Wit-Gele Kruis, 

– een Belgische eID met pincode hebben, 

– een eID lezer hebben OF de itsme app op je 

smartphone hebben, 

let op: om itsme te installeren, heb je de eerste 

keer ook een eID lezer nodig. 

– geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling gegeven hebben, 

– Internet Explorer, Chrome of Safari (Mac) gebruiken als internetbrowser. 

 

Zijn bovenstaande punten in orde? Volg dan onderstaande stappen om je aan te melden: 

1. Surf naar https://mijnwgk.witgelekruis.be/   

2. Klik op ‘Aanmelden’   

3. Kies voor aanmelden via eID of via itsme (app op je smartphone) 

 

Meld je je de eerste keer aan via je eID? Volg dan de instructies om de eID software te 

downloaden.  

 

Lukt het niet om aan te melden? Hieronder vind je de mogelijke verklaring. 

– Krijg je een foutmelding bij het inloggen met je eID? Sluit dan je internetbrowser volledig. 

Stop eerst je kaart in je eID-lezer en probeer opnieuw. Meer informatie vind je hier. 

– Krijg je de foutmelding ‘geen gegevens beschikbaar’? Dit kan betekenen dat je geen patiënt 

(meer) bent bij het Wit-Gele Kruis of dat je geen geïnformeerde toestemming hebt verleend. 

Klopt dit niet? Neem dan contact op via dit formulier. 

– Krijg je de foutmelding 'U heeft geen toegang tot het gevraagde patiëntendossier doordat de 

geïnformeerde toestemming niet actief is'? Dit wil zeggen dat je geen toestemming hebt 

gegeven om je gezondheidsgegevens te delen. Dit vraagt je verpleegkundige tijdens je eerste 

bezoek. Vraag aan je verpleegkundige om dit te registreren bij haar volgende bezoek. Je kan 

de geïnformeerde toestemming ook zelf activeren (of uitschakelen) via de website van 

eHealth. 

  

https://mijnwgk.witgelekruis.be/
https://eid.belgium.be/nl
https://eid.belgium.be/nl
https://www.witgelekruis.be/feedbackformulier-mijnwgk
http://www.patientconsent.be/
http://www.patientconsent.be/
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2. Toegang verlenen tot je dossier 

mijnWGK wordt streng beveiligd om de privacy van de patiënt te beschermen. Indien je 

geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling hebt gegeven, kan jouw behandelde arts je dossier 

in mijnWGK raadplegen. Dit geldt enkel indien de zorgrelatie tussen jou en de arts geregistreerd 

werd. 

Je kan bovendien een vertrouwenspersoon (partner, familielid …) toegang geven tot jouw digitaal 

verpleegkundig dossier. Als je dit in orde wilt maken, moet je volgende stappen ondernemen: 

1. Informeer je verpleegkundige of de Zorgcentrale (014-24 24 24). Je hebt hiervoor de naam 

en het rijksregisternummer nodig van de betrokken contactpersoon. Je verpleegkundige zal 

je vertrouwenspersoon toevoegen in je dossier. Geef best ook je relatie met deze persoon 

door (zoon, partner, buurvrouw …) 

2. Meld je aan met je eID op www.witgelekruis.be/mijnWGK. 

3. Ga naar het tabblad ‘contactpersonen’. Hier vind je een overzicht van de contactpersonen 

die jij aan het Wit-Gele Kruis hebt doorgegeven. 

4. Vink ‘heeft toegang tot mijn gegevens’ aan bij de contactpersonen die jouw dossier mogen 

inkijken. 

5. Wil je de toestemming voor een contactpersoon uitzetten? Klik het vinkje ‘heeft toegang tot 

mijn gegevens’ weer uit.  

 

  

http://www.witgelekruis.be/mijnWGK
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3. Startscherm  

Voor patiënten 

Als je correct bent aangemeld, kom je automatisch op de startpagina terecht. Dit is een beknopt 

overzicht van je dossier. 

 

 Links op het startscherm zie je een menubalk met de verschillende tabbladen. Klik op de 

titels om naar de gewenste pagina te gaan. 

 In het midden en rechts vind je een verpleegkundig overzicht en contactgegevens. Klik op 

‘toon alle’ om rechtstreeks naar het tabblad met uitgebreidere gegevens te gaan. 

Voor mantelzorgers 

Als mantelzorger kom je – net als de patiënt zelf – rechtstreeks in het dossier van ‘jouw’ patiënt 

terecht.  

 Ben je voor meer dan één persoon mantelzorger, dan krijg je een lijst met deze patiënten en 

kan je een keuze maken. Klik op ‘dossier bekijken’ om een dossier te openen. 
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 Ben je zowel arts als mantelzorger? Of patiënt en mantelzorger? Wanneer je in de toepassing 

meerdere rollen hebt, dan zal je bij het inloggen de keuze moeten maken onder welke rol je 

wil inloggen. Klik op ‘vertrouwenspersoon’ om het dossier als mantelzorger te bekijken. Klik 

op ‘zorgteam’ om verder te gaan als zorgverlener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

4. Je zorg opvolgen 

Je kan de informatie over jouw verpleegkundige zorgverlening terugvinden in verschillende 

tabbladen. Klik op de titel in het menu links om naar de juiste pagina te gaan. 

4.1 Tabblad zorgen 

Ga naar het tabblad zorgen voor het overzicht van je verpleegkundige zorgen. Ook de afgelopen 

zorgen kan je hier bekijken onder het tabblad zorggeschiedenis.  

 

Klik op de titels van de tabel (bijvoorbeeld ‘Periode’ of ‘Naam’) om te sorteren op de data, type zorg, 

info of voorschrijver. In de kolom voorschrijver vind je de naam van de arts.  
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4.2 Tabblad parameters 

In de rubriek parameters vind je jouw vitale parameters zoals bloeddruk, lichaamsgewicht en 

temperatuur.  

Selecteer bovenaan de periode die je wenst te bekijken. Je kan kiezen tussen de laatste week, de 

laatste maand, de laatste zes maanden of een zelf gekozen periode. Geef hiervoor de data in bij ‘Van’ 

en ‘Tot’. Klik op filter.  

 

Links selecteer je de paramaters die je wil bekijken. Vink aan de gewenste parameters aan. 

Bij de parameter zie je de datum van de registratie en het resultaat. Je kan ervoor kiezen om dit te 

bekijken als tabel of als grafiek.  

 

 Wil je iets uitprinten? Klik dan rechts op printen. 

 Patiënten van het project HartenAas zien bovendien een knop ‘parameter toevoegen’. Zij 

kunnen daar de nodige parameters invullen.  
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4.3 Tabblad observaties 

Specifieke bevindingen of voorvallen noteert je verpleegkundige in het tabblad ‘observaties’. Zo 

communiceert je verpleegkundige met de andere collega’s van het zorgteam. Indien je bijvoorbeeld 

gevallen bent, noteert de verpleegkundige dit onder observaties. Dan zijn ook je andere 

zorgverleners op de hoogte.  

 

4.4 Tabblad allergieën 

De pagina allergieën bestaat uit twee delen. Bovenaan zie je het overzicht van jouw geregistreerde 

allergieën en intoleranties. Je kan op de titels in de tabel klikken om de info te rangschikken (op 

naam, op datum …) 

 

Onderaan vind je hier overdraagbare aandoeningen. Hier zie je een extra kolom 

beschermingsmaatregelen. De verpleegkundige noteert hier aanvullende maatregelen die in het 

kader van je aandoening getroffen worden (indien van toepassing).  

Indien een allergie, intolerantie of overdraagbare aandoening niet meer actueel is, wordt dit onder 

het tabblad historiek gezet.  
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4.5 Tabblad wondzorg 

Heb jij één of meerdere wonden? Dan kan je naar het tabblad wondzorg gaan. Dit is enkel 

toegankelijk als het Wit-Gele Kruis de wondzorg bij je uitvoert.  

 

 

Van elke wonde krijg je een overzicht van het behandelplan. Je ziet de stappen van de verzorging en 

foto’s. Als er een gelinkte parameter (pijn) is, kan je deze hier ook nalezen.  

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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4.6 Tabblad documenten 

Ga naar de pagina documenten om de documenten over jouw zorg te bekijken. Dit kan een 

belangrijk communicatiemiddel zijn tussen het zorgteam en jou als patiënt of mantelzorger. Ga je 

naar huis na een ziekenhuisopname? Dan vind je het verslag thuisverpleging bij de documenten 

terug. Hierin staan de afspraken met het ziekenhuis en de thuisverpleging om jouw terugkeer naar 

huis vlot te laten verlopen.  

Klik op de bestandsnaam (lichtblauwe titel) of het documenticoontje om het document te openen.  

 

Je kan de bestanden sorteren op datum, naam of onderwerp. Klik daarvoor op de tabeltitels. 
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4.7 Tabblad status uit zorg 

Was je een periode niet in zorg bij het Wit-Gele Kruis? Dat zie je onder het tabblad status uit zorg. De 

data van de periode uit zorg staan hier, samen met de reden (bijvoorbeeld ziekenhuisopname). 

 

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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5. Contactpersonen en –gegevens 

5.1 Tabblad algemene informatie 

Bij algemene info vind je jouw administratieve gegevens. Je kan er nakijken welk adres en welke 

contactgegevens er in je dossier staan. Je kan deze gegevens niet zomaar wijzigen. Klopt er iets niet? 

Neem dan contact op met je plaatselijke afdeling. 

 

Onder ‘info op andere platformen’ zie je de link naar CoZo. Dit is het platform voor 

gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. Je kan hierop klikken om te kijken welke info van jou hier 

genoteerd staat.  

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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5.2 Tabblad contactgegevens WGK 

Heb je specifieke vragen over je verpleegkundige zorgen, dan vind je in de applicatie onder het 

tabblad 'Contactgegevens WGK'  de contactgegevens van je verpleegkundig team. Je kan ons 24u op 

24 bellen. Wil je een mail sturen? Klik op het lichtblauwe e-mailadres en dan zal je mailprogramma 

automatisch openen.  

Je kan je vragen ook altijd stellen aan je thuisverpleegkundige. 

 

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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5.3 Tabblad contactpersonen 

De namen en gegevens van jouw contactpersonen staan onder de pagina contactpersonen. Heb je de 
relatie doorgegeven? Dan staat deze ook vermeld (bijvoorbeeld partner, dochter, buurvrouw …). 

 

Je kan hier ook bekijken welke contactpersonen toegang hebben tot jouw dossier in mijnWGK. Bekijk 
in deel 2. Toegang verlenen tot je dossier hoe je een contactpersoon inzage kan geven. Let wel, enkel 
contactpersonen waarvan het rijksregisternummer geregistreerd is, kunnen inzage krijgen. 

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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5.4 Tabblad externe hulpverleners 

Ook de gegevens van je externe hulpverleners vind je terug in je digitale verpleegdossier. Ga naar 

externe hulpverleners om alle leden van je zorgteam te bekijken. Je vindt bij elke persoon ook de 

functie (huisarts, verpleegkundige, maatschappelijk werker …).  

 

Je ziet rechts de knop ‘reageer’. Als je hierop klikt, dan kan je feedback doorgeven. Ook voor 

technische problemen in mijnWGK kan je deze knop gebruiken. Let wel: heb je een dringende 

opmerkingen over je zorg? Neem dan telefonisch contact op met je afdeling. Deze functie is niet 

bedoeld om info over je afspraak (zoals verzet of annulatie) door te geven.  
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6. Feedback  

Heb je vragen of feedback over de werking van de mijnWGK-applicatie, dan kan je in de applicatie 

onmiddellijk reageren. Klik rechtsboven op menu. Klik dan op feedback. Let op: je kan deze functie 

niet gebruiken om je persoonlijke of medische gegevens te delen, afspraken te maken of je 

verpleegkundige te contacteren.  

Je kan ook steeds surfen naar https://www.witgelekruis.be/mijnwgk 

 

7. Afmelden 

Ben je klaar? Meld je dan af via volgende stappen: 

1. Klik rechtsboven op ‘menu’ 

2. Klik op ‘afmelden’ 

mijnWGK wordt nu veilig afgesloten. 

 

8. Help 

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ) vind je terug op de website 

https://www.witgelekruis.be/mijnwgk. Je kan rechtstreeks surfen naar de website of klikken op de 

knop ‘help’ in het menu in mijnWGK. In dit menu vind je ook meer informatie terug over de 

gebruiksovereenkomst die je aangaat door het gebruik van mijnWGK.  

 

https://www.witgelekruis.be/mijnwgk
https://www.witgelekruis.be/mijnwgk

