Handleiding mijnVieCuri
Inhoudsopgave

Wat is mijnVieCuri ............................................................................................................. 2
Wat heeft u nodig ............................................................................................................... 2
DigiD .................................................................................................................................. 2
Wat is DigiD? ................................................................................................................. 2
In- en uitloggen .................................................................................................................. 2
Algemeen ....................................................................................................................... 2
Inloggen ......................................................................................................................... 2
Uitloggen ........................................................................................................................ 3
Hoe werkt mijnVieCuri? ..................................................................................................... 3
Welkomstpagina ............................................................................................................. 3
Afsprakenoverzicht ......................................................................................................... 5
Dossier ........................................................................................................................... 7
1 Taken .......................................................................................................................... 8
2 Uitslagen ....................................................................................................................10
3 Medische gegevens ...................................................................................................10
Meldingen......................................................................................................................12
Meer ..............................................................................................................................12
1 Mijn gegevens ............................................................................................................13
2 Instellingen .................................................................................................................15
3 Hulp nodig? ................................................................................................................15
Feedback ......................................................................................................................16
Zorgpaden .....................................................................................................................17

1

Wat is mijnVieCuri
mijnVieCuri is het persoonlijke online patiëntendossier voor patiënten van VieCuri.
Het is een beveiligde omgeving waarin u een deel van uw medische gegevens op
één plek bij elkaar vindt. U ziet welke afspraken u heeft en leest belangrijke
informatie over uw behandeling.

Wat heeft u nodig
Om mijnVieCuri te kunnen gebruiken, heeft u nodig:
 Een computer, tablet of smartphone met internetfunctie
 Een DigiD met extra controle via sms of de DigiD app
Wilt u inloggen in het portaal van uw kind, uw naaste of de patiënt dit u
vertegenwoordigt? Of wilt u iemand anders machtigen om in uw portaal te kijken?
Kijk hier op onze website hoe u dat kunt regelen

DigiD
Wat is DigiD?
DigiD staat voor ‘digitale identiteit’. Het is een landelijk systeem waarmee de
overheid op internet uw identiteit kan controleren. Bijvoorbeeld voor websites van de
overheid en de zorg.
Hebt u nog geen DigiD? U kunt DigiD aanvragen via de website van DigiD.
Om mijnVieCuri te kunnen gebruiken, moet u een DigiD met sms-controle
aanvragen. Houd er rekening mee dat dit 5 werkdagen duurt. U kunt ook de DigiD
app gebruiken om in te loggen.
Voor meer informatie of hulp over het inloggen met DigiD kunt u terecht op de
website van DigiD.

In- en uitloggen
Algemeen
Ga naar www.viecuri.nl voor algemene informatie over mijnVieCuri. Hier vindt u een
praktische handleiding hoe u kunt inloggen met DigiD.

Inloggen
Ga naar www.viecuri.nl en klik boven in het scherm op Inloggen mijnVieCuri of ga
rechtstreeks naar www.mijnviecuri.nl.
U kunt kiezen tussen inloggen via de DigiD app of via DigiD met sms controle.
Inloggen met de app van DigiD is eenvoudig: u hoeft alleen uw zelf gekozen code te
gebruiken.
Kiest u voor inloggen via DigiD met sms controle, dan komt u op de website van
DigiD. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U ontvangt direct een code per
sms op uw mobiele telefoon. Zodra u die invult, krijgt u toegang tot mijnVieCuri.
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DigiD inlog

Uitloggen
In het menu van mijnVieCuri vindt u de optie om uit te loggen. Daarmee verlaat u de
beveiligde omgeving van de VieCuri website. Om volledig uit te loggen, adviseren wij
u om uw webbrowser af te sluiten. Dat kan door op het kruisje rechts bovenaan te
klikken. Zo bent u er zeker van dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen.

Hoe werkt mijnVieCuri?
Welkomstpagina
De eerste keer dat u inlogt bij mijnVieCuri krijgt u een scherm te zien met de
algemene gebruiksvoorwaarden:
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Nadat u de Algemene gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring heeft gelezen kunt
u de vakjes aanvinken om uw akkoord te geven. Klik daarna op de gele knop met de
tekst “Akkoord”.
Er volgt een pagina waarin u uw instellingen kunt aanpassen:

U kunt uw voorkeuren voor tekstgrootte en contrast aanvinken; klik daarna op de
knop met de tekst “Opslaan”.
Daarna volgt de welkomstpagina met een introductie van mijnVieCuri:

Als u een volgende keer inlogt gaat u direct naar de pagina met informatie over uw
eerstvolgende afspraak:
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Afsprakenoverzicht
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In dit overzicht ziet u onder de paarse balk uw persoonlijke tijdlijn van afspraken. Op
deze lijn ziet u rondjes met data. Bij ieder rondje staat om welke afspraak dit gaat. Dit
kunnen allerlei soorten afspraken zijn. Denk bijvoorbeeld aan poliklinische afspraken,
beeldbelafspraken, dagbehandelingen, opnames, operaties en radiologische
onderzoeken.
Uw tijdlijn
Als u op een rondje met een datum klikt, krijgt u alle belangrijke informatie over die
afspraak te zien. Hieronder leggen we uit welke informatie te zien is.
1 Uw afspraak
Hier vindt u praktische informatie over uw afspraak. U ziet de dag, datum en tijd van
uw afspraak. Ook ziet u op welke afdeling u de afspraak heeft en staat de specialist
vermeld door wie u wordt behandeld. U kunt op de naam van de afdeling klikken voor
meer informatie over het routenummer en adresgegevens.
U ziet niet altijd dezelfde informatie bij de verschillende soorten afspraken. Zo staat
er bijvoorbeeld geen locatie bij een belafspraak omdat deze afspraak telefonisch
plaatsvindt.
Wijzigingen tijdlijn
Als er een nieuwe afspraak is gemaakt of er is een afspraak gewijzigd dan is dit te
zien in de basistijdlijn.
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Er is ook een animatie in de bollen van de basistijdlijn zichtbaar.

2 Informatie
Hier vindt u meer informatie over uw afspraak. Bij sommige afspraken staat hier hoe
een onderzoek gaat.
3 Veelgestelde vragen
Hier staan veelgestelde vragen met meer informatie over uw afspraak bij VieCuri.
Klik op het + om het antwoord zichtbaar te maken.
4 Goede voorbereiding
Hier leest u tips hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op deze afspraak. Als
u op een tip klikt, wordt de regel doorgestreept. Als u bijvoorbeeld uw persoonlijke
gegevens in mijnVieCuri heeft gecontroleerd voor uw afspraak, kunt u die regel
doorstrepen.
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Dossier
Onder de knop “Dossier” vindt u de volgende onderdelen: taken, uitslagen, medische
gegevens:
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1 Taken
Vragenlijsten
Bij sommige afspraken vraagt uw behandelaar u om thuis een vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst staat hier voor u klaar.

Openstaand
Hier vindt u de vragenlijsten die voor u klaar staan en door u ingevuld kunnen
worden.
 Kies de vragenlijst die u wilt invullen door rechts naast de omschrijving van de
vragenlijst op de paarse knop “Invullen” te klikken.
 Vul vervolgens de vragenlijst in. Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht. Klik
steeds onder aan de pagina op “Volgende” om naar de volgende vragen te
gaan.
 Klik aan het einde van de vragenlijst op “Opslaan” om uw vragenlijst op te
slaan.
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Met de knoppen “Vorige”, “Volgende”, ‘Annuleren”, “Tussentijds opslaan” en
“Opslaan” kunt u navigeren tussen de pagina’s:

Concept
Hier vindt u de vragenlijsten die gedeeltelijk door u zijn ingevuld maar nog niet zijn
afgerond en verzonden.
Afgerond
Hier vindt u de vragenlijsten die in het verleden door u zijn ingevuld.
Folders en filmpjes
Hier vind u folders en filmpjes die voor u zijn klaargezet. De ongelezen folders en
filmpjes zijn vetgedrukt. Als u klikt op de desbetreffende folder wordt deze op een
andere pagina geopend (pdf bestand).
U kunt de folder of het filmpje markeren als belangrijk of gelezen. Nadat u de folder
heeft gelezen of het filmpje heeft bekeken, is de regel niet meer vetgedrukt.
Afspraak maken
Hier kunt u een zelf een afspraak inplannen. Op dit moment is het alleen mogelijk om
voor bloedafname in Venlo of Venray een afspraak te maken.
Afspraak wijzigen
Hier kunt u een afspraak wijzigen. Dit is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de
afspraak als de afspraak door u zelf is gemaakt via mijnVieCuri.
Wilt u binnen 7 dagen voor uw afspraak de afspraak wijzigen? Of wilt u een afspraak
wijzigen die niet via mijnVieCuri is gemaakt? Neem dan contact op met de
desbetreffende polikliniek.
Beeldbelafspraak
Hier vind u de afspraken waarmee u kunt beeldbellen met uw zorgverlener.
Dit kan alleen maar als uw zorgverlener deze afspraak voor u heeft klaargezet.
Hier kunt de beeldbelafspraak opstarten. De beeldbelafspraak is ook zichtbaar in uw
afsprakenoverzicht op uw persoonlijke tijdlijn, daar kunt u de beeldbelafspraak ook
opstarten.
Vraag aan uw zorgverlener
Hier kunt u een vraag stellen aan uw behandelaar. Dit kan alleen als uw zorgverlener
deze optie voor u heeft aangezet. Standaard staat deze optie bij iedere patiënt uit.
Let op: bij spoedvragen is deze optie niet geschikt. Neem dan contact op met de
desbetreffende polikliniek of met de Spoedpost.
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Eigen aantekeningen
Hier u kunt zelf aantekeningen maken. Heeft u binnenkort een afspraak met uw
specialist? Noteer hier uw vragen of eigen aantekeningen die u tijdens de afspraak
wilt bespreken. Uw specialist krijgt geen bericht van uw aantekening maar deze
aantekeningen zijn voor u als herinnering voor bij de afspraak. Geef tijdens de
afspraak aan dat u hier aantekeningen heeft genoteerd.
Houd er rekening mee dat deze aantekeningen worden opgenomen in uw medisch
dossier en dus ook toegankelijk zijn voor uw directe zorgverleners.
Let op: heeft u dringende klachten die u wilt bespreken met uw arts? Noteer deze
niet op deze pagina maar neem dan direct contact op met de desbetreffende
polikliniek of de Spoedpost.



Wilt u een nieuwe aantekening maken? Typ dan uw aantekening in het
tekstvak en klik op ‘Opslaan’. Uw aantekening wordt daarmee opgeslagen in
uw dossier.
Wilt u uw aantekeningen aanpassen of aanvullen? Vul de bestaande
aantekening aan middels de knop ‘Wijzigen’en klik op ‘Opslaan’.

2 Uitslagen
Bij “Uitslagen” vindt u de uitslagen van onderzoeken. Zodra de resultaten van uw
onderzoeken bekend zijn, zijn de uitslagen 2 weken later zichtbaar in mijnVieCuri. Dit
geeft uw behandelaar de mogelijkheid om de uitslag eerst met u te bespreken.
Deze uitslagen kunt u hier terugvinden:
 Bloed en urine onderzoek.
 Verslagen röntgenfoto’s en scans.
 Medicijnspiegel: hier kunt u de medicijnspiegel zien van de medicatie die u
gebruikt.
 Microbiologisch onderzoek: dit zijn onderzoeken die kijken naar micro organismen
zoals bacteriën en virussen.
 Weefsel- en celonderzoek.

3 Medische gegevens
Bij “Medische gegevens” vindt u diverse medische gegevens zoals die bij VieCuri
bekend zijn.
Medicatie van VieCuri
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die door
behandelaars in VieCuri zijn voorgeschreven.
Is het overzicht niet juist of niet compleet? Meld dit dan bij een volgend bezoek aan
uw behandelaar in VieCuri.
Brieven van specialisten
U ziet hier de brieven die verstuurd zijn van uw behandelaar in VieCuri naar uw
huisarts of andere zorgverleners.
Klik voor de inhoud van de brief in de regel van de betreffende brief. Vervolgens
wordt de brief getoond.
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Wilt u de brief printen? Gebruik hiervoor de printmogelijkheid van uw browser. Bij de
meeste internetbrowsers kan dat met de toetsencombinatie “Ctrl-P” of “Cmd-P” of in
het rechtermuis-menu “Afdrukken”.
Brieven van verwijzers
U ziet hier de brieven die verstuurd zijn van uw huisarts of andere zorgverleners naar
uw behandelaar in VieCuri.
Klik voor de inhoud van de brief in de regel van de betreffende brief. Vervolgens
wordt de brief getoond.
Wilt u de brief printen? Gebruik hiervoor de printmogelijkheid van uw browser. Bij de
meeste internetbrowsers kan dat met de toetsencombinatie “Ctrl-P” of “Cmd-P” of in
het rechtermuis-menu “Afdrukken”.
Diagnoses
Hier vindt u diagnoses zoals uw behandelaar deze heeft vastgesteld.
Allergieën en bijzonderheden
Hier vindt u een overzicht van uw allergieën die bij VieCuri bekend zijn. Als u denkt
dat dit overzicht niet klopt, kunt u dit tijdens het volgende bezoek met uw arts
bespreken.
Functionele en mentale status
Hier vindt u een overzicht van de lichamelijke en verstandelijke beperkingen (b.v .of u
huishoudelijke of verpleegkundige hulp nodig heeft) zoals deze zijn opgenomen in
uw medisch dossier.
Genotmiddelen
Hier vindt u een overzicht van de genotmiddelen (denk bijvoorbeeld aan alcohol,
roken, drugs) zoals deze bekend zijn bij VieCuri.
Implantaten
Hier vindt u een overzicht van implantaten, protheses en operatieartikelen die bij een
operatie zijn ingebracht/gebruikt.
Medische hulpmiddelen
Hier vindt u een overzicht van de medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel
of rollator) die u gebruikt zoals deze bekend zijn bij VieCuri.
Metingen
Hier vindt u een overzicht van de laatst bekende uitkomsten van metingen
(bijvoorbeeld uw lengte, gewicht en/of bloeddruk) zoals deze bekend zijn bij VieCuri.
Reanimatie- / behandelbeperking
Heeft u bij uw behandelaar iets laten vastleggen over reanimatie, behandelbeperking
en/of wilsverklaring? Dit ziet u hier terug.
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Vaccinaties
Vaccinaties, gegeven in VieCuri, ziet u in dit overzicht terug.
Als u bij VieCuri de COVID-19 vaccinatie heeft gekregen, ziet u dit terug bij
‘Medicatie van VieCuri (Dossier < Medische gegevens < Medicatie van VieCuri).
Voedingsadvies
Hier staan de voedingsadviezen of afspraken als u die met de diëtist van het
ziekenhuis heeft gemaakt.

Meldingen

Rechts in de paarse balk ziet u de optie “Meldingen”. Hier vindt u belangrijke
berichten. Dit zijn een algemene berichten die voor alle patiënten van VieCuri van
belang zijn.

Meer

Als u in de paarse balk helemaal rechts op de knop “Meer” klikt, wordt de volgende
pagina geopend:
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1 Mijn gegevens
Onder “Mijn gegevens” ziet u uw persoonsgegevens zoals die bij VieCuri bekend zijn.
Verder vindt u hier machtigingen en toestemmingsformulieren.
Persoonlijke gegevens
Hier vindt u uw persoonlijke gegevens zoals bekend bij VieCuri. Ook vindt u hier
gegevens van uw huisarts, apotheek, tandarts en zorgverzekering als die bij VieCuri
bekend zijn.
U kunt hier ook uw telefoonnummer en e-mailadres zelf wijzigen. Wilt u andere
gegevens wijzigen? Dit kunt u niet zelf. Meld dit dan bij uw volgende afspraak bij
VieCuri. Dan kunnen uw gegevens worden aangepast.
Telefoonnummer of e-mailadres wijzigen en controleren
 Klik op “Wijzigen”. In het veld “E-mail en Mobiele telefoonnummer” kunt u uw
e-mailadres en/of telefoonnummer aanpassen.
Nadat u uw e-mailadres en/of telefoonnummer heeft aangepast kunt u op
“Opslaan” klikken.
 Klik op “Controleer mijn e-mailadres” of “Controleer mijn telefoonnummer” om
te controleren of uw gegevens goed zijn ingesteld in ons systeem. Als u op
een van deze paarse buttons klikt, wordt er een code verzonden naar het
opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Voer deze code uit de e-mail of
van uw telefoon in op het scherm en klik op “Opslaan” om uw gegevens te
controleren.
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Contactpersonen
Hier ziet u uw contactpersonen zoals deze zijn vastgelegd in uw medisch dossier. Op
dit moment kunnen deze gegevens helaas niet worden getoond in mijnVieCuri.
Machtigingen
Bent u gemachtigd om het dossier van iemand anders te openen? Dan kunt u hier
overschakelen naar het portaal van degene waar u voor gemachtigd bent.
Ook kunt u hier meer lezen over hoe u een machtiging aan kunt vragen om toegang
te krijgen tot een dossier van iemand anders.
Als iemand u gemachtigd heeft om in zijn/haar medisch dossier te kijken, ziet u op
deze pagina de naam en geboortedatum van diegene staan. In het blokje
“Machtigingen” klikt u op de naam om naar het medisch dossier van die persoon te
gaan:

[naam en geboortedatum]

[naam en geboortedatum]

Vervolgens ziet u het afsprakenoverzicht van degene die u gemachtigd heeft:
1. Linksonder in de paarse balk ziet u de naam en geboortedatum van degene die u
gemachtigd heeft om in zijn/haar dossier te kijken.
2. Rechtsonder in de paarse balk kunt u op “> Naar uw eigen account” klikken om
weer terug te gaan naar uw eigen dossier.

1

● U bent ingelogd al [naam en geboortedatum]

> Naar uw eigen account
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Toestemmingen inzage apotheek en huisarts
Hier kunt u uw voorkeur aangeven of uw apotheek of huisarts inzage krijgt in uw
dossier.
De apotheek kan dan uw actuele medicatie inzien zoals deze staat geregistreerd
binnen VieCuri.
De huisarts kan een gedeelte van uw medische gegevens inzien: brieven, afspraken
en uitslagen.

2 Instellingen
Instellingen
Hier kunt u aangeven of u pushberichten van VieCuri wilt ontvangen op uw telefoon
of tablet. Denk daarbij aan afspraakherinneringen en meldingen over uw zorgtraject.
Deze berichten kunt u alleen ontvangen als u de mijnVieCuri app gebruikt. Ook kunt
u hier uw voorkeur met betrekking tot lettergrootte en contrast voor een betere
leesbaarheid aangeven.
Cookieverklaring
Hier vindt u meer uitleg over cookies.
Gebruikersvoorwaarden
Hier kunt u de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van VieCuri vinden.
Over MediMapp
Hier vindt u meer uitleg over het portaal.
Afspraken
Hier gaat u naar uw afspraken overzicht.

3 Hulp nodig?
Veelgestelde vragen
Hier staan de veelgestelde vragen over mijnVieCuri, uw gegevens en het gebruik van
mijnVieCuri.

Contact
Hier leest u hoe u in contact kunt komen met VieCuri.

Handleiding mijnVieCuri
Hier vindt u deze handleiding waarin alle functionaliteiten van mijnVieCuri staan beschreven.

15

Feedback
Heeft u een opmerking of tip over mijnVieCuri? We horen het graag zodat wij mijnVieCuri
continu kunnen verbeteren. U kunt uw opmerking of vraag doorgeven door helemaal rechts
op de paarse knop met het vraagteken te klikken:

Een nieuw venster opent waarin u in het witte vak uw opmerking of vraag kunt
noteren. Noteer uw opmerking of vraag en klik vervolgens op “Stuur feedback”:

Als u op “Stuur feedback” hebt geklikt krijgt u deze melding te zien en kunt u op
“Sluiten” klikken om het venster te sluiten:
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Zorgpaden
In een Zorgpad staan de afspraken en behandelingen die specifiek voor een bepaald
ziektebeeld gelden. Als uw behandelaar een Zorgpad voor u heeft aangemaakt kunt u dit
zien links boven in het scherm.
Klik op het pijltje bij ‘Alle afspraken’

Als er een Zorgpad is aangemaakt dan ziet u dit hier staan. Door op het Zorgpad te klikken
komt u in uw Zorgpad.

Op uw tijdlijn ziet u dan alleen de afspraken staan die betrekking hebben op uw Zorgpad.

U gaat weer terug naar uw persoonlijke tijdlijn met alle afspraken door links boven in
het scherm op het Zorgpad te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Alle afspraken’.

De afspraken van uw Zorgpad zijn ook opgenomen in uw persoonlijke tijdlijn.
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