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Afspraak boeken via de website
In het voorbeeld boeken we een afspraak in het afsprakenboek van ‘bloedafname’.

Surf naar de website van nexuzhealth: https://www.nexuzhealth.be

Kies voor het patiëntenportaal door op ‘patiënt’ te klikken:

Meld u aan:
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Kies op welke manier u zich wil aanmelden:
• Nexuzhealth-codekaart: Indien u over een nexuzhealth-codekaart 

beschikt kan u hiermee aanmelden. Indien u nog geen codekaart heeft 
en u er een wenst, klikt u op de link ‘vraag codekaart aan’.

• CSAM: Aanmelden zoals op overheidswebsites. Via deze weg meldt u zich 
aan zoals u dat ook doet voor bijvoorbeeld tax-on-web,  
mijngezondheid.be, …

In het startscherm van mynexuzhealth klikt u links onderaan onder de rubriek 
‘Boek makkelijk zelf uw afspraak bij uw nexuzhealth-partner’ op de knop [Boek nu]:
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Kies het ziekenhuis waar u een afspraak wil maken door er op te klikken:

Klik op ‘Bloedafname Mariaziekenhuis’:

U krijgt vervolgens alle mogelijke tijdstippen waarop u een afspraak kan maken. 
Kies een tijdstip voor uw afspraak: 
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Het scherm voor de afspraakbevestiging opent zich. Vul de reden van afspraak in. 
Dit is een verplicht veld. Klik vervolgens op [Bevestig afspraak]:

U eindigt in een scherm waarin uw afspraakbevestigingsbrief wordt getoond (met 
eventueel bijkomende informatie). Indien gewenst kan u die afdrukken via het 
printicoon rechts bovenaan.
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Afspraak boeken via de app
Heeft u de mynexuzhealth-app nog niet geïnstalleerd? U vindt op de website de 
nodige gegevens:

Log u in via de app.
Klik links bovenaan op de knop met de drie horizontale streepjes om het keuzemenu 
te zien:
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Kies voor afspraken:

Klik onderaan op het plusteken:

Kies het Mariaziekenhuis:
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Klik op ‘Diensten’:

Kies ‘Bloedafname Mariaziekenhuis’:

Kies de dag waarop u een afspraak wil maken:
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Kies een tijdstip voor uw afspraak:

Vul de reden van de afspraak in (verplicht veld) en klik onderaan op ‘bevestig’:
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De afspraak is gemaakt. Klik op de afspraak voor meer informatie:
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Indien u de afspraakbevestigingsbrief wil lezen, klikt u op ‘Bevestigingsbrief’: 
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