
Mijn Dossier op internet



Mijn Dossier

Op internet je eigen dossier lezen

ASVZ schrijft op hoe het met jou gaat.

Over jouw doelen en afspraken.

Dit zetten we in jouw zorgdossier.

Je kan zelf ook in je dossier kijken.

We noemen dit Mijn Dossier.

Inloggen

Mijn Dossier is een digitaal dossier.

Je kunt het dus alleen op een computer lezen.

Of op een laptop, een tablet

of met een smartphone.

Wil je in je dossier kijken?

Ga dan op internet naar:

Mijndossier.asvz.nl

Je dossier is goed beveiligd.

Je kan er dus niet zomaar inkijken.

Je moet inloggen met:

• Een gebruikersnaam

• Een wachtwoord

• Een code die je via sms ontvangt op je mobiele telefoon



Als je inlogt op Mijn Dossier, 

ziet het scherm er uit als op deze afbeelding. 

Knoppen in Mijn Dossier

Mijn Dossier heeft verschillende onderdelen.

Ieder onderdeel heeft een eigen knop.

• Plan: hier staat je Individueel Plan (IP)

• Agenda: hier staat je agenda

• Tijdlijn: hier staan rapportages en agenda in volgorde van tijd

Foto’s en video’s

In Mijn Dossier kun je geen foto’s en video’s opslaan.



Andere mensen mee laten lezen in je dossier

Je kan andere mensen toestemming geven 

om in jouw dossier te kijken.

Ze kunnen dan ook alle verslagen en afspraken lezen.

Als jij anderen toestemming wilt geven,

moet je een formulier invullen.

Degene aan wie je toestemming geeft,

moet het formulier ook ondertekenen.

Je mag de machtiging altijd weer intrekken.

Wil je iemand mee laten lezen?

Vraag het formulier dan aan je begeleider.

Hulp nodig?

Stel je vragen over Mijn Dossier eerst aan je begeleider.

Kom je er samen niet uit?

Dan kunnen jullie contact opnemen met de helpdesk:

Telefoonnummer 0184 – 491 680.







Klachtenfunctionaris

Liesbeth Donken

06 -20964348

donken@asvz.nl

Werkdagen

dinsdagmiddag en woensdag

Via receptie ASVZ

0184 - 491200

Cliëntenvertrouwens-

persoon

Liesbeth Donken

06 -20964348

donken@asvz.nl

Werkdagen

dinsdagmiddag en woensdag

Via receptie ASVZ

0184 - 491200




