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MijnZHA is nu ook als app beschikbaar, voor op uw mobiel of tablet.

U kunt deze app van MyChart gratis downloaden. Vervolgens kiest u voor

Ziekenhuis Amstelland en logt u in met uw DigiD.

Natuurlijk kunt u ook de webversie blijven gebruiken via de MijnZHA-knop op 

onze website.

Wij vinden het belangrijk dat uw medische gegevens altijd veilig zijn. Daarom 

logt u in op MijnZHA met uw DigiD. Op die manier bent en blijft u de enige die 

toegang heeft.

Inloggen via de nieuw app:
1. Download de MyChart-app.

2. Selecteer “Ziekenhuis Amstelland”.

3. Log in via de DigiD-app.

 Heeft u nog geen ID-check gedaan

 in de DigiD-app? Doe dat dan eerst.  

Inloggen via onze website:
1. Ga naar de MijnZHA-knop, rechts  

 bovenin op onze website. 

2. Log in via de DigiD-app en volg 

 stap voor stap de instructies.

 Heeft u nog geen ID-check

 gedaan in de DigiD-app?

 Doe dat dan eerst. 

Bekijk eerst de veelgestelde vragen op ziekenhuisamstelland.nl/mijnzha.

Komt u er niet uit? Onze helpdesk MijnZHA staat voor u klaar.

Nieuw: MijnZHA als app 

Veilig inloggen met DigiD

Vragen?

)



Nog meer zelf
in de hand
We hebben uw digitale zorgportaal

MijnZHA verbeterd. Het is nog

makkelijker in gebruik, met nog meer 

mogelijkheden voor u. Zo kunt u

voortaan via MijnZHA een vraag

stellen aan uw behandelteam.

Of eenvoudig een herhaalrecept 

aanvragen. Ook is MijnZHA als app 

beschikbaar voor uw mobiel of tablet. 

U heeft het dus nog meer zelf in de 

hand.

MijnZHA is
vernieuwd!

aangenaam dichtbij

Als u inlogt bij MijnZHA ziet u onderstaande symbolen,
die horen bij verschillende mogelijkheden: 

Ontdek de mogelijkheden

Uitslagen bekijken
Hier vindt u bijna alle uitslagen 
terug binnen 24 uur, zoals uw 
labuitslag.

Herhaalrecepten
aanvragen 
Heeft u nieuwe medicatie 
nodig? Vraag hier eenvoudig uw 
herhaalrecept aan.

Uw dossier
downloaden
U kunt uw gegevens uit MijnZHA
downloaden in een pdf-bestand. 

Gesprek voorbereiden
Bereid uw afspraak met uw
zorgverlener alvast voor. 

Vraag stellen aan
behandelteam
Vragen over uw behandeling of wilt u
overleggen? Dat kan ook via MijnZHA. 

Brieven inzien 
Brieven, zoals de brief naar uw 
huisarts, kunt u hier terugvinden en 
inzien.


