Gebruikershandleiding Mijn Portaal

Alleen jij hebt toegang tot je eigen cliëntportaal. Je ontvangt van je behandelaar een
brief met de activatiecode voor het cliëntportaal. Als je die niet hebt gekregen, vraag er
dan om!
Na het doorlopen van de volgende stappen kun je inloggen op het portaal met je emailadres, wachtwoord en inlogcode (per SMS).
TIP! Naast deze gebruikershandleiding kun je ook gebruikmaken van een uitlegvideo
waarin de stappen worden uitgelegd. Neem daarvoor een kijkje op:
www.dewaagnederland.nl/mijn-portaal.
Stap 1

Ga naar www.dewaagnederland.nl en klik hier op de blauwe ‘Mijn Portaal’ knop

Stap 2

Klik op de knop ‘inloggen Mijn Portaal’
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Stap 3

Heb je een activatiecode gekregen en open je voor de eerste keer het cliëntportaal?
Klik dan op ‘Account activeren’. De volgende keren kun je inloggen met het e-mailadres
en wachtwoord dat je hebt ingesteld.

Stap 4

Je wordt gevraagd de activatiecode en je geboortedatum in te voeren.
Vervolgens word je gevraagd om een e-mailadres en een wachtwoord in te stellen.
Tot slot geef je een telefoonnummer op, waarop de inlogcodecode kan worden ontvangen.
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Stap 5

Hierna kan je inloggen met de door jou ingestelde gegevens.
De eerste keer word je gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Stap 6

Na het inloggen kom je op de startpagina.

Stap 7

Door op de knop ‘ Mijn dossier’ te klikken, kan je alle beschikbaar gestelde informatie
zien.
Bij ‘ Mijn gegevens’ zie je persoons- en contactgegevens, informatie over de huisarts,
apotheek en verzekering.
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Stap 8

Bij ‘Afspraken’ staan alle ingeplande afspraken.

Stap 9

Bij ‘Behandelplan’ staan de behandelplannen (vanaf de datum dat Mijn Portaal is gestart)
die ‘definitief’ zijn in het Elektronisch Patiëntendossier.
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Stap 10

Bij ‘Behandelaar’ staat jouw regiebehandelaar vermeld. Misschien zie je hier in de
toekomst ook de Coördinerend Behandelaar en de Psychiater staan.

Stap 11

Bij ‘Correspondentie’ staat alle bij de Waag aangemaakte Correspondentie (vanaf de
datum dat Mijn Portaal is gestart) die ‘definitief’ zijn in het Electronisch Patientendossier.
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Stap 12

Bij ‘Informatie’ zie je ‘Algemeen’ en ‘Veelgestelde vragen’. Je komt op de website van de
Waag terecht waar informatie over Mijn Portaal staat.

Stap 13

Bij ‘Vragenlijsten’ kan je vragenlijsten invullen die voor je zijn klaargezet.
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Stap 14

Bij ‘Online hulp’ ga je naar jouw account in de online behandelomgeving van de Waag
(Minddistrict). Je hoeft hiervoor niet opnieuw in te loggen.
Als je nog geen account in Minddistrict hebt, kun je nog niet via Mijn Portaal naar de
online behandelomgeving. Vraag jouw behandelaar dan om een account voor je aan te
maken.

Heb je na het lezen van deze gebruikershandleiding nog vragen over Mijn
Portaal? Stel deze aan je behandelaar of het secretariaat van jouw Waaglocatie.
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