Inloggen met DigiD op Mijn Nij Smellinghe
Als patiënt van Nij Smellinghe heeft u toegang tot uw eigen medisch dossier. Dit is een beveiligde
omgeving met persoonlijke informatie. Inloggen op Mijn Nij Smellinghe gaat via DigiD. Hierbij de
handleiding voor het inloggen met DigiD en enkele tips.
Ga naar de website https://www.mijnnijsmellinghe.nl. U komt op onderstaande pagina.

Om uw medisch dossier in te zien kiest u voor DigiD.
Heeft u een verwijzing van de huisarts gekregen, dan kunt u een afspraak plannen via het
verwijsnummer welke op het patiëntbericht staat dat u van uw huisarts gekregen heeft.
We leggen in deze handleiding alleen uit hoe u kunt inloggen met DigiD.
1. Inloggen

Klik op de tekst ‘Inloggen’ naast de knop DigiD. U krijgt onderstaand scherm te zien.

Het inloggen met DigiD gaat via een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Ter verificatie krijgt u
tevens een SMS of kunt u gebruik maken van de DigiD app. Alleen op deze manier kunt u inloggen op
Mijn Nij Smellinghe.

Voor beide methoden is het noodzakelijk dat u ze heeft geactiveerd bij uw eigen DigiD.
Kijk daarvoor op https://digid.nl/inloggen.
In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe u de inlogmethode via DigiD kunt activeren.
Heeft u één van de inlogmethodes geactiveerd, ga dan naar hoofdstuk 3 voor het inloggen met sms
of naar hoofdstuk 4 voor het inloggen met de DigiD app.
2. Inlogmethode activeren
Ga naar de genoemde website en log in met uw DigiD. Indien u nog geen gebruik maakt van SMS of
de DigiD App, kunt u inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, vraag deze dan aan via de website www.digid.nl
Als u bent ingelogd ziet u in onderstaand scherm of de SMS of DigiD App inlogmethode actief is.

Via de knoppen aan de rechterkant kunt u de inlogmethode activeren.

2.1 Controle via sms aanvragen

Vul hier de code in die u via de SMS heeft ontvangen.
Nadat de code ingevoerd is, krijgt u onderstaand bericht

De activeringscode die u in de brief heeft gekregen, moet u later invullen.

2.2 Activeringscode DigiD App aanvragen
Als u gebruik wilt maken van het inloggen via de DigiD App, dan moet u de app downloaden. Kijk op
https://www.digid.nl/over-digid/app/ waar u de app kunt downloaden.
Voor het activeren van de app, klikt na het inloggen op ‘DigiD app activeren’.

U dient de app actief te maken, waarna u een activeringscode per brief ontvangt.

Klik op Doorgaan

Onderstaand scherm verschijnt

Scan nu vanuit de app de QR-code op uw computer en vul de koppelcode in.
Voer nu een pincode in op uw app.

Na de bevestiging van de code, krijgt u een bevestigingsscherm waarop staat dat de activeringscode
wordt toegestuurd.

Meer informatie over de DigiD app vindt u op de website van DigiD: https://www.digid.nl/overdigid/app

3. Inloggen met SMS
Kies als inlogmethode ‘Ik wil inloggen met een controle via SMS’ en klik op volgende

U krijgt een SMS ter verificatie en na het invullen van de code komt u automatisch binnen op Mijn Nij
Smellinghe
4. Inloggen met de DigiD app
Vul uw gebruikersnaam in in onderstaand scherm en open de DigiD app op uw telefoon.

U krijgt een code ter verificatie en na het invullen komt u automatisch binnen op Mijn Nij Smellinghe.

