Inloggen in het
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Mijn UMC Utrecht
mijn.umcutrecht.nl
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Wat moet u doen voordat
u voor de eerste keer
kunt inloggen?
Stap 7
U bent nu ingelogd
in uw patiëntenportaal

•	Neem altijd uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee
naar uw afspraak in het UMC Utrecht.
•

Bij de balie op de polikliniek registreert de polikliniek-assistent u.

•	Als alle gegevens goed zijn ingevuld, heeft u automatisch toegang tot
Mijn UMC Utrecht.
•	Als u wilt inloggen op het patiëntenportaal van uw kind of de patiënt
die u vertegenwoordigt, moet u eerst een machtiging aanvragen op
de polikliniek. U hebt DigiD nodig om in te loggen op Mijn UMC Utrecht.
Hebt u nog geen DigiD? U kunt DigiD aanvragen via de website
www.digid.nl

Wat hebt u nodig?
U komt in Mijn UMC Utrecht via internet op uw computer, tablet
of mobiele telefoon.
Om in te loggen heeft u nodig:
•	Een DigiD met sms-functie
(houd uw mobiele telefoon bij de hand)
		
of
• De DigiD-app op uw mobiele telefoon

Hoe kunt u inloggen?
Stap 1

Stap 2

 a naar de website:
G
mijn.umcutrecht.nl

Druk op de blauwe knop:

Inloggen met DigiD
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Stap 3
U komt op een invulscherm van Mijn UMC Utrecht. Hier kunt u
inloggen met uw DigiD met sms of via de DigiD-app.

Inloggen als gemachtigde?
• Volg stap 1 t/m 3
• Log in met uw eigen DigiD met sms of via de DigiD-app.
• Na inloggen ziet u voor wie u gemachtigd bent.
•	Door op de naam te klikken, komt u in Mijn UMC Utrecht van
die persoon.
•	Om weer te wisselen naar uw eigen Mijn UMC Utrecht, klikt u boven
in beeld op uw eigen naam.
Hulp nodig of vragen over Mijn UMC Utrecht?
Bezoek de ICT Patiënten helpdesk in het UMC Utrecht of
neem contact op via:
T. 088 75 68890
E. patientenportaal@umcutrecht.nl
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Bezoekadres
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Postadres
Postbus 85500
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www.umcutrecht.nl
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