
                                                                                    

 

                               
 Welkom bij het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl  

Handleiding ‘Inloggen op mijn.spijkenissemc.nl’  
  

U wilt inloggen op mijn.spijkenissemc.nl met DigiD. Volg elke stap in deze uitleg.  

 

Stap 1             Ga naar de website www.spijkenissemc.nl.  

           Klik op knop ‘Inloggen’ 

 

 

  

   

Stap 3   U bent op een scherm van DigiD.     

 Klik op de knop ‘Inloggen’.   

                           
 

 

 

 

https://mijn.spijkenissemc.nl/
https://mijn.spijkenissemc.nl/
https://www.spijkenissemc.nl/
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Stap 4                  U bent op het inlogscherm van DigiD voor mijn.spijkenissemc.nl.  

Klik op ‘Ik wil inloggen met een controle via sms’. Of gebruik de DigiD app.   

                              
   

Stap 5                Wanneer je hebt gekozen voor SMC controle: 

                            Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in van DigiD. 

 

                             
 

 



                                                                                    

 

Stap 6  U ontvangt op uw mobiele telefoon een sms code. Voer deze in.   

U bent vervolgens ingelogd.   

 

 Of log in met de DigiD app. Ga naar www.digid.nl voor meer informatie.  

Eenvoudige uitleg over de DigiD app vindt u op de website digid.steffie.nl.   
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Als patiënt van Spijkenisse Medisch Centrum heeft u toegang tot het patiëntportaal  

‘mijn.spijkenissemc.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) van het Spijkenisse Medisch Centrum. In het EPD staan alle medische gegevens die 

Spijkenisse Medisch Centrum over u verzamelt. In deze folder leest u hoe mijn.spijkenissemc.nl 

werkt en wat de verschillende onderdelen van het patiëntportaal zijn.   

 

Wat heeft u nodig?  

 

Om gebruik te kunnen maken van mijn.spijkenissemc.nl heeft u nodig:  

• een computer of tablet met internetverbinding  

• én een DigiD met sms-functie of de DigiD-app  

• én een (mobiele) telefoon  

  

Wij adviseren gebruik te maken van een computer of laptop met internet of eventueel een tablet. U 

kunt het portaal ook raadplegen via uw mobiele telefoon. Het gebruiksgemak kan dan minder zijn.  

 

Disclaimer  

 

Aan het gebruik van mijn.spijkenissemc.nl zijn regels verbonden. Die zijn verwoord in de disclaimer. U 

kunt deze lezen op mijn.spijkenissemc.nl. Door in te loggen op mijn.spijkenissemc.nl accepteert u de 

disclaimer.  

 

Uw privacy en mijn.spijkenissemc.nl  

 

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Spijkenisse Medisch Centrum is geen landelijk EPD. 

Alleen zorgverleners in Spijkenisse Medisch Centrum die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben 

toegang tot uw gegevens in dit EPD. Anders dan bij een papieren dossier, kunnen zorgverleners 

precies terugzien wie er in uw EPD heeft gekeken. Het EPD is goed beveiligd tegen inzage door 

onbevoegden. Toegang is alleen mogelijk door gebruik van inlogcodes. Het ziekenhuis heeft regels 

opgesteld welke zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien. Uitgangspunt is dat toegang alleen 

toegestaan is als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening. Zorgverzekeraars, werkgevers en 

bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens. Wij willen graag weten hoe vaak 

mijn.spijkenissemc.nl wordt gebruikt. Daarom registreren wij -op een veilige manier- elke keer dat u 

inlogt.   

 

Mijn.spijkenissemc.nl veilig gebruiken  

 

Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de ‘Wet bescherming 

persoonsgegevens’. Meer informatie over privacy en geheimhouding kunt u lezen op de website. U 

kunt daarnaast zelf bijdragen aan een veilig gebruik van mijn.spijkenissemc.nl:  

 

• Log uit op het moment dat u mijn.spijkenissemc.nl niet meer actief gebruikt en sluit daarna de 

browser (internetpagina).  

 

 



                                                                                    

 

 

 

• Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.  

 

 

• Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een 

veilige plek. Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen 

veel computerprogramma’s dit voor. Iedereen die toegang heeft tot uw computer, kan in dat geval 

namelijk uw inlognaam en wachtwoord vinden.  

 

• Zet uw computer op slot (screensaver) als u ervan wegloopt. Voorbijgangers kunnen uw gegevens 

dan niet (direct) zien als u even weg bent van uw computer.  

 

• Gebruikt u draadloos internet (Wifi)? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd 

is met een beveiligingscode (encryptie), zodat niet iedereen van uw internetverbinding gebruik 

kan maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.   


