
Informatie over het invullen van de

SGE PSYSCAN
OP MIJN GEZONDHEIDSPLATFORM (MGP)

Met uw huisarts heeft u besproken om thuis de SGE Psyscan in te vullen. De SGE 
Psyscan is een digitale vragenlijst om samen met uw behandelaar meer zicht te 
krijgen op uw klachten. Deze flyer geeft u praktische informatie over het gebruik 
van de SGE Psyscan.

WAT IS DE SGE PSYSCAN? 
De SGE Psyscan is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in uw klachten die 
mogelijk ook psychisch van aard zijn. De SGE Psyscan bevat vragen aan u over uw 
klachten. Op basis van uw antwoorden krijgt u, direct na het invullen, korte informatie 
over uw klachten en mogelijke behandelingen. In uw vervolgafspraak bij de huisarts 
bespreekt u de uitkomsten en een eventuele aanpak om met uw klachten aan de slag 
te gaan.

PRIVACY
Uw privacy is gewaarborgd. Mijn gezondheidsplatform (MGP) is optimaal beveiligd 
en uw vertrouwelijke gegevens worden behandeld volgens de regels van 
de privacywetgeving. 

GEBRUIK SGE PSYSCAN 

Stap 1: 
U ontvangt een e-mail van uw huisarts. Hierin treft u de link naar ‘Mijn gezondheids-
platform (MGP)’.  De afzender van deze e-mail is: noreply@medicinfo.nl.

Heeft u al een account op  ‘Mijn gezondheidsplatform (MGP)’? 
Log dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt een verificatiecode 
gestuurd naar het email adres wat u hebt opgegeven bij MGP. Het duurt tussen de 
1 seconde en de 5 minuten voordat de verificatiecode naar uw email adres 
verzonden is. Ga nu verder naar Stap 6.

Heeft u nog geen account op ‘Mijn gezondheidsplatform (MGP)’?
Ga dan verder naar Stap 2.
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Stap 4: BELANGRIJK:  
Om de SGE Psyscan te kunnen 
delen met uw behandelaar dient 
u aan te vinken: ‘toestemming 
gegevens uitwisseling’. 
U vindt dit op de startpagina onder 
‘Mijn acties’. Klik achter de actie op 
OPEN en daarna op ‘Toestemming 
verlenen’.  Klik op sluiten.

Stap 5: 
Controleer vervolgens of het 
gelukt is om toestemming te 
geven. Ga naar ‘Mijn Zorgdossier’ 
en open ‘Mijn gegevens’. Indien 
de koppeling mislukt is, zoals hier 
in het voorbeeld, neem dan 
contact op met: 
info@mijngezondheidsplatform.nl.

Stap 6:
U kunt nu de SGE Psyscan gaan 
invullen. U vindt deze onder mijn 
acties of onder ‘Mijn Zorgdossier’> 
‘Mijn Meetwaarden’.
Klik op de knop OPEN om de SGE 
Psyscan te starten. 
Vul alle vragen in en klik op af-
ronden. Dit duurt ongeveer 20 
minuten. U krijgt daarna direct uw 
uitkomsten te zien. U kunt dit ook 
altijd op een later moment terug-
zien door te gaan naar  ‘Mijn Zorg-
dossier> Mijn Meetwaarden’.  

Problemen met inloggen of invullen? 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen in uw e-mailbox? Dan kan het zijn dat het bericht in de 
spambox / ongewenste mailfolder terecht is gekomen. Heeft u ook daar geen uitnodiging, 
neemt u dan s.v.p. contact op met de assistente van de huisarts. Kunt u wel inloggen, 
maar heeft u problemen bij het invullen van de SGE Psyscan, dan kunt u uw vraag via 
e-mail stellen aan het volgende adres: info@mijngezondheidsplatform.nl.

Stap 2: 
Op het gezondheidsplatform wordt u gevraagd een aantal gegevens in
te vullen. U vult uw gegevens in en kiest een gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 3: 
U kunt nu inloggen met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt een 
verificatiecode gestuurd naar het email adres wat u hebt opgegeven bij MGP. Het duurt tussen 
de 1 seconde en de 5 minuten voordat de verificatiecode naar uw email adres verzonden is.


