Stap voor stap hulp en uitleg om veilig
in te loggen op uw patiëntenportaal

Mijn
VieCuri

De regie op uw zorg steeds meer in eigen hand

gemakkelijk
veilig
handig
thuis

Met MijnVieCuri
heb ik de regie
steeds meer in
eigen hand.

mijnviecuri.nl

Vijf redenen
waarom MijnVieCuri
zo handig is
MijnVieCuri is het patiëntenportaal voor patiënten
van VieCuri Medisch Centrum. Hiermee heeft u
altijd en overal op een veilige manier toegang tot
uw medisch dossier.
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Mijn persoonlijke gegevens

1

Beheer uw persoonsgegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens controleren en zelf
uw mobiel nummer, e-mailadres en apotheek wijzigen.
Ook kunt u in MijnVieCuri uw huisarts en apotheek
gemakkelijk toestemming geven om delen van uw
dossier in te zien die voor hen relevant zijn.

Mijn folders / vragenlijsten
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Ga goed voorbereid naar uw arts
Met de speciaal voor u geselecteerde folders en/of
voorlichtingsfilms heeft u de informatie over uw aandoe
ning of behandeling altijd bij de hand. In MijnVieCuri kan
een zorgverlener ook een vragenlijst voor u klaarzetten.
U krijgt hierover dan een melding per e-mail. Zo kunt u
zich goed voorbereiden op uw bezoek aan uw specialist.
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Mijn afspraken / overzicht
opnames / operaties

Het is erg handig
dat ik de uitslag
van het onderzoek
zelf kan bekijken.

Mijn uitslagen / medicatie /
brieven van specialisten
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Bekijk thuis uw afspraken
In de agenda vindt u een overzicht van alle afspraken
die u in VieCuri heeft of heeft gehad. Ook opnames
en operaties die u heeft of heeft gehad, zijn hier terug
te vinden.
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Mijn aantekeningen

5

Bekijk uw onderzoeksuitslagen

Maak aantekeningen

Uitslagen van onderzoeken vindt u in uw eigen
patiëntenportaal. De specialist bespreekt de uitslag
graag eerst met u. Uitslagen van onderzoeken worden
daarom met een vertraging in MijnVieCuri getoond.
Ook vindt u in MijnVieCuri een overzicht van uw medi
catie en de brieven die de specialist na uw behandeling
naar de huisarts of andere specialist(en) stuurt.

U kunt zelf aantekeningen maken in uw dossier,
bijvoorbeeld als geheugensteuntje voor een volgend
bezoek aan de specialist of de verpleegkundige.
Met uw zorgverlener kunt u deze aantekeningen
tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis bespreken.
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Ik en MijnVieCuri

Toen Marie-Christine te horen kreeg dat ze een
nierziekte had, was MijnVieCuri nog niet beschikbaar. “Inmiddels staat alles vanaf dag één van mijn
ziekte online in het portaal: ik heb het allemaal
nagelezen.”

Altijd en overal op
een veilige manier
toegang tot mijn
medisch dossier.

Naam:
Marie-Christine
Leeftijd:
62 jaar
Woonplaats:
Venlo
Behandeling:
nierziekte
Maakt gebruik
van
MijnVieCuri
sinds:
2016

Het grootste pluspunt van MijnVieCuri is dat je als patiënt

niet afhankelijk bent van openingstijden van het ziekehuis.

“Je kunt op ieder moment je eigen medisch dossier inzien.
Ik weet uit eigen ervaring dat er tijdens het gesprek met
de arts wel eens wat informatie langs je heen kan gaan.

Via MijnVieCuri kun je resultaten en uitslagen thuis op je
gemak nog eens nalezen.” Marie-Christine raadt vooral

chronische patiënten aan om in te loggen. “Bijvoorbeeld
mensen die reuma, diabetes of chronisch nierfalen

hebben. MijnVieCuri is dan zeker een meerwaarde omdat
je uitslagen van voorgaande jaren met elkaar kunt
vergelijken.”

6

7

Inloggen
in MijnVieCuri
MijnVieCuri is bereikbaar via een computer, tablet of
mobiele telefoon met internet. VieCuri gaat op een
veilige manier met uw digitale gegevens om. Daarom
kunt u alleen inloggen met uw DigiD en sms-controle.

Geheimhouding

Uw medisch dossier is alleen toegankelijk voor zorg
verleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn.
Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht
tot geheimhouding van uw medische gegevens.
Meer over onze regels rondom privacy vindt u
op viecuri.nl onder praktische informatie.

Wat is een DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Dit systeem is door de
overheid in het leven geroepen om op internet iemands
identiteit te controleren, een soort digitaal paspoort. Om
in te loggen op MijnVieCuri heeft u een DigiD gebruikers
naam, wachtwoord en sms controle nodig. Deze dubbele
check is nodig, omdat op deze manier de privacy van uw
medische gegevens wordt beschermd. Met uw DigiD
kunt u inloggen op websites van de overheid en in de
zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een
wachtwoord welke u allebei zelf kiest en een extra
controle op uw mobiele telefoon via SMS.
Kijk op www.digid.nl voor meer informatie.
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MijnVieCuri helpdesk
Heeft u een vraag over de werking of het gebruik
van MijnVieCuri? Neem dan contact op met onze
helpdesk. Wij zijn telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
(077) 320 55 44

mijnviecuri@viecuri.nl
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Hulp bij inloggen
op MijnVieCuri

Heeft u nog
geen DigiD
aangevraagd?

Ga naar pagina 16
en volg de instructie

Heeft u DigiD
maar geen
sms-controle?

Ga naar pagina 18
en volg de instructie

Nee
Inloggen via
DigiD met
sms-controle

Inloggen via
de DigiD app

Heeft u al een
DigiD met
sms-controle?
Ja

Ga naar pagina 12
en volg de instructie

Nee

Ga naar pagina 20
en volg de instructie

Ja

Ga naar pagina 14
en volg de instructie

Heeft u
de app al
geïnstalleerd?
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Inloggen via DigiD
met sms-controle

U heeft al een DigiD met sms-controle.
Lees hier hoe u kunt inloggen.

Welkom
bij VieCuri

Welkom
op MijnVieCuri

1 Ga naar www.viecuri.nl.
Bovenaan de pagina klikt u
op ‘Inloggen MijnVieCuri’.
U kunt ook rechtstreeks
naar mijnviecuri.nl gaan.

2 U bent nu op de inlogpagina
van MijnVieCuri. Klik op
‘Inloggen’. U kunt kiezen om
via digid.nl in te loggen.

3 Selecteer ‘Ik wil inloggen
met een controle via sms’.
Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik daarna op ‘inloggen’.
12

SMSCODE

4 Op uw mobiele telefoon
krijgt u een sms-bericht
van DigiD met daarin uw
persoonlijke controlecode.

5 Voer de controlecode in.

U bent nu ingelogd op MijnVieCuri.
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Inloggen via de DigiD app
U heeft de DigiD app al geïnstalleerd.

Lees hier hoe u met de DigiD app kunt inloggen.

Welkom
bij VieCuri

Welkom
op MijnVieCuri

1 Ga naar www.viecuri.nl.
Bovenaan de pagina klikt u
op ‘Inloggen MijnVieCuri’.
U kunt ook rechtstreeks
naar mijnviecuri.nl gaan.

2 U bent nu op de inlogpagina
van MijnVieCuri. Klik op
‘inloggen’. U gaat naar de
inlogpagina op digid.nl.

4 Open de app op uw mobiel.
Scan de QR-code op uw
scherm.

5 Klik op ‘Inloggen’.
Toets uw zelfbedachte
pincode in.

3 Selecteer ‘Ik wil inloggen
met de DigiD app’. Vul uw
DigiD gebruikersnaam in.
Klik op ‘volgende’.
U bent nu ingelogd op MijnVieCuri.
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DigiD met sms-controle
aanvragen

U heeft nog geen DigiD en wilt deze gaan aanvragen.

1

Ga naar digid.nl en klik op ‘DigiD aanvragen’.
Voer uw persoonsgegevens in en klik op ‘Volgende’.

2

Selecteer ‘Ja, ik wil gebruikmaken van een
extra controle via sms’. Klik op ‘Volgende’.

3

Voer uw gebruikersnaam en het gewenste
wachtwoord in. Vul ook uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres in. Klik op ‘Volgende’.

4

Op uw mobiele telefoon krijgt u
een sms-bericht met daarin uw
persoonlijke controlecode.

5

Voer de controlecode in onder ‘Vul de code in die u
op uw telefoon heeft ontvangen’. Klik op ‘Volgende’.

6

Er is ook een code gestuurd naar uw e-mailadres.
Vul deze code in onder ‘Vul de code in die u via
e-mail heeft ontvangen’. Klik op ‘Volgende’.

7

U ontvangt binnen vijf werkdagen een activeringscode via de post. In de brief, staat hoe u vervolgens
uw DigiD kunt activeren.

SM SCODE

5
Ga verder met inloggen via DigiD met
sms-controle op pagina 12.
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Sms-controle aanvragen
U heeft wel al DigiD, maar nog geen DigiD met
sms-controle. Lees hier hoe u sms-controle
kunt aanvragen voor uw DigiD.

1

Ga naar www.digid.nl en klik rechtsboven op
‘Inloggen Mijn DigiD’.

4

Binnen drie werkdagen ont vangt u een brief
met uw activeringscode voor sms-controle.

3

2

3

Selecteer ‘Ik wil inloggen met alleen
gebruikersnaam en wachtwoord’.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik vervolgens op ‘Inloggen’.
Kies onder ‘Extra controle via sms-instellingen’
voor ‘Controle via sms aanvragen’.
Selecteer ‘Ja (doorgaan)’ en klik op ‘Volgende’.

5

Ga naar Digi-D.nl en klik op ‘Code ontvangen?’.
Klik vervolgens op ‘Activeringscode invoeren’.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik op ‘Inloggen’.

6

U ontvangt een sms-bericht met een
controlecode. Vul deze code in onder
‘Sms-code’. Klik op ‘Volgende’.

7

Vul vervolgens de code in die u per post hebt
ontvangen. Klik op ‘Activeren’.
Ga verder met inloggen via DigiD met
sms-controle op pagina 12.
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SM SCODE

De DigiD App installeren
en gebruiken
U heeft de DigiD app nog niet geïnstalleerd.

Downloaden
1

Ga naar digid.nl/over-digid/app en lees hoe
u deze app kunt downloaden en installeren.

MijnVieCuri helpdesk
Hulp nodig bij het gebruik van MijnVieCuri?

Neem dan contact op met onze helpdesk.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
(077) 320 55 44

mijnviecuri@viecuri.nl

Wilt u leren hoe u uw DigiD gebruikt?

Bibliotheken en andere instellingen in het hele land
bieden regelmatig cursussen aan over het gebruik
en de mogelijkheden van DigiD. Ga voor meer
informatie naar uw lokale bibliotheek.
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Inloggen als gemachtigde
Iemand anders geeft u toestemming

om in zijn of haar patiëntenportaal te kijken.

1

2

Vraag het machtigingsformulier op bij de
informatiebalie in de centrale hal van VieCuri
of via de website van VieCuri: www.viecuri.nl/
machtigingen. Hier leest u ook meer informatie
over machtigingen voor ouder of voogd.

Vul het formulier in. Geef het ingevulde formulier

af bij de informatiebalie in de centrale hal van
VieCuri. Doe dit samen met de persoon van wie
u toestemming heeft om in het patiëntenportaal
te kijken. Neem beiden uw legitimatiebewijs mee.
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3

B
 innen twee weken ontvangt u een bericht
via e-mail.

14
4

L
 og in op MijnVieCuri (volg de stappen op pagina 12).

5

N
 adat u bent ingelogd, klikt u rechtsboven
op ‘Naar ander medisch dossier’. Selecteer
vervolgens de naam van de persoon van wie
u gemachtigde bent.

U bent nu als gemachtigde ingelogd in
MijnVieCuri. U kunt nu alles zien en doen
wat de persoon die u heeft gemachtigd
ook zou kunnen in MijnVieCuri.
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Steeds
meer regie
in eigen
hand

mijnviecuri.nl

MijnVieCuri is het digitale portaal, speciaal voor patiënten van
VieCuri Medisch Centrum. Hiermee krijgt u altijd en overal op een
veilige manier toegang tot uw medisch dossier. Zo verplaatst de
zorg zich van de wachtkamer naar uw woonkamer. mijnviecuri.nl

Thuis lees ik nog
even rustig na wat
ik met de arts
besproken heb.

Beterschap

mijnviecuri.nl

Bestelnummer 19083

