
Hoe krijg ik als patiënt toegang?  

Om mijnWGK te raadplegen, heb je volgende 
zaken nodig: 

• een computer, tablet of laptop met toegang tot 
internet;

• jouw elektronische identiteitskaart;

• de pincode van jouw identiteitskaart;
Weet je jouw pincode niet meer, dan kan je 
daarvoor bij de dienst Bevolking van je woon-
plaats terecht. 

• een eID-kaartlezer met geïnstalleerde software. 
Een eID-kaartlezer kan je in een multimedia-
zaak bij jou in de buurt of online kopen. Prijzen 
variëren tussen 10 en 20 euro.  

Surf vervolgens naar www.witgelekruis.be/mijnwgk 
en klik op de knop inloggen. Nadat je succesvol 
bent ingelogd, krijg je jouw zorggegevens te zien. 
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*We respecteren de wet op de privacy 
Gezondheidsgegevens kunnen niet gedeeld worden zonder de toestemming van de patiënt.
Kom je in zorg bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, dan vragen we bij het eerste bezoek 
de informed consent (= geïnformeerde toestemming) te ondertekenen in het elektronisch 
verpleegdossier. Zo geef je aan de zorgverleners die instaan voor jouw zorg de toestemming 
om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het 
delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit 
van de zorg, en voldoet aan de regels inzake de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Je 
hebt het recht om, op gelijk welk moment, je toestemming terug in te trekken.
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Volg ons op:    

Vragen over mijnWGK? 

Heb je vragen over bepaalde zorginformatie in 
mijnWGK? Of heb je vragen over de zorg zelf? `
Aarzel niet om dit met jouw verpleegkundige te 
bespreken.  

Heb je vragen over de werking van mijnWGK, dan kan 
je jouw vraag stellen via het menu -> feedback op de 
website www.witgelekruis.be/mijnwgk 



Het Wit-Gele Kruis ontwikkelde een nieuwe 
online toepassing die het mogelijk maakt om 
zorginformatie tussen je behandelende arts en je 
verpleegkundige te delen. Ook jij als patiënt hebt 
uiteraard toegang tot deze gegevens. mijnWGK 
draagt op die manier bij tot de belangrijke zorgaf-
stemming tussen arts, verpleegkundige en patiënt. 
 
Wat is mijnWGK? 

mijnWGK is een website die je toegang geeft tot 
jouw persoonlijk verpleegdossier dat de thuisver-
pleegkundige van het Wit-Gele Kruis bijhoudt. Ook 
je behandelende arts kan via mijnWGK dit dossier 
online raadplegen.

De informatie op mijnWGK komt uit het 
elektronisch verpleegkundig dossier dat de ver-
pleegkundige op zijn/haar tablet invult. Op deze 
manier krijg je inzage in jouw zorginformatie.

Tot nu toe gebeurt de communicatie tussen je thuis-
verpleegkundige en je huisarts telefonisch, persoonlijk 
of via het communicatieblad dat thuis in je papieren 
verpleegdossier zit. Deze veelvuldige contacten worden 
nu met mijnWGK aangevuld. Via mijnWGK streven 
we naar een nog betere zorg doordat verpleegkundige 
gegevens transparant worden gedeeld.

Welke gegevens vind je in mijnWGK 
terug? 

Via mijnWGK vind je in de eerste fase o.a. de 
volgende informatie uit jouw verpleegkundig 
dossier terug:  

• huidige verpleegkundige zorgen en 
zorggeschiedenis;

• verpleegkundige observaties;
• parameters door de thuisverpleegkundigen 

gemeten: glycemie, bloeddruk, pijn, tempera-
tuur, lichaamsgewicht, …;

• documenten zoals diabeteseducatieverslag, 
wondzorgverslag, kennisgeving specifiek ver-
pleegkundige verstrekking. 

100% beveiligd

mijnWGK is een zeer sterk beveiligde online toepas-
sing waardoor de privacy optimaal gegarandeerd 
wordt. Via jouw elektronische identiteitskaart kan 

je toegang tot je digitaal verpleegdossier krijgen. 

Uiteraard hebben alleen verpleegkundigen die 
jou persoonlijk verzorgen toegang tot deze infor-
matie. Een deel van de info in jouw persoonlijk 
dossier, is ook interessant voor je huisarts. 

Enkel als jij een therapeutische relatie met de arts 
hebt en daarvoor de toestemming* geeft, kan je 
arts jouw zorggegevens raadplegen.  
 
Voordelen van mijnWGK

• mijnWGK is voor de arts, verpleegkundige en 
patiënt permanent raadpleegbaar. Je hebt op 
elk moment toegang tot jouw elektronisch 
verpleegdossier, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

• Als patiënt heb je een transparante inzage in de 
infodeling tussen jouw verpleegkundigen van 
het Wit-Gele Kruis en de behandelende arts. 

• De online gegevensdeling tussen je arts en de 
thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis 
die voor jouw zorg instaan, draagt bij tot een 
nauwgezette opvolging van jouw zorg. 

• mijnWGK is eenvoudig en snel raadpleegbaar 
via www.witgelekruis.be/mijnwgk.
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