
Online 
afsprakensysteem



Een afspraak maken in AZ Sint-Vincentius Deinze? Dat kan zowel 
telefonisch via het secretariaat van je arts als online. 

Je kan een online afspraak maken met of zonder login. Als je een login 
hebt, kan je online ook een overzicht opvragen van je geplande afspraken. 
Hieronder vind je over beide opties meer informatie.

1. Toegang activeren

OPTIE 1: maak je eigen login aan

O Vraag een login (= online toegang) aan via een secretariaatsmedewerker of de arts bij 
wie je op consultatie bent gegaan. Daarvoor geef je je persoonlijk e-mailadres door.

O Je krijgt daarna een e-mail van noreply@azstvdeinze.be met de vraag om je 
toegang te activeren. Klik op de link in de e-mail.

O Geef een wachtwoord in om je toegang tot het systeem te activeren. 
Onthoud dit wachtwoord goed.

O Na een succesvolle activatie krijg je een bevestiging via e-mail met een link naar 
onze website  www.azstvdeinze.be. 

OPTIE 2: online toegang zonder login

Patiënten die nieuw zijn in het ziekenhuis of die 
nog geen login konden aanvragen bij een secre-
tariaat, kunnen ook online een afspraak maken. 
Je hoeft je toegang niet te activeren en gaat 
meteen naar stap 2 ‘Een afspraak maken’.

VOORDELEN VAN EEN 
PERSOONLIJKE LOGIN?

O Je hoeft je identificatie- 
gegevens niet steeds 
opnieuw in te vullen.

O Je kan een overzicht 
raadplegen van je 
geplande afspraken.

O Het aanmelden in het 
ziekenhuis verloopt 
vlotter omdat er al een 
link is met je dossier. 



2. Een afspraak maken

Surf naar www.azstvdeinze.be. Klik op de homepagina op de knop ‘Maak een 
afspraak’ of klik op ‘Patiënten’ en daarna op ‘Afspraak maken’. 

O Duid het specialisme aan van de arts bij wie je een afspraak wenst te maken.

O Duid de arts aan bij wie je een afspraak wil maken. Indien je ‘geen voorkeur’ aan-
duidt, kan je in de volgende stap tussen alle vrije momenten bij alle artsen van dat 
specialisme kiezen.

O Kies een locatie, datum en een passend tijdstip voor je afspraak. 

O  Meld je aan met je persoonlijke login of zonder login. 

OPTIE 1: een afspraak maken met je persoonlijke login

O Geef je e-mailadres en wachtwoord in om je aan te melden. 

O Controleer je gegevens.

O Duid aan dat je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en de 
privacyverklaring.

O Klik op ‘Bevestig mijn afspraak’. Daarna is je afspraak definitief geboekt.

O Na bevestiging ontvang je een e-mail met de details van je afspraak. Je kan dit 
uitprinten, maar dat hoeft zeker niet.

OPTIE 2: een afspraak maken zonder login

O Kies voor ‘Afspraak maken zonder login’. 

O Vul je gegevens in. De informatievelden gevolgd door een * zijn verplicht. 

O Duid aan dat je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en de  
privacyverklaring.

O Klik op ‘Bevestig mijn afspraak’. Daarna is je afspraak definitief geboekt.

O Na bevestiging ontvang je een e-mail met de details van je afspraak. Je kan dit 
uitprinten, maar dat hoeft zeker niet.
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Volg ons ook op:

3. Een afspraak bekijken 
 (enkel voor gebruikers met een persoonlijke login)

O Surf naar www.azstvdeinze.be.  
Klik rechts bovenaan op ‘Mijn account’.  

O Vul je e-mailadres en wachtwoord in om je aan te melden.

O Klik bovenaan op ‘Overzicht afspraken’.
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