Online
Patiëntenportaal

Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar
Dáárom uw Ceulen Klinieken Online Patiëntenportaal:
Informatie over uw behandeling
Informatie over uw aandoening
Na uw operatie of behandeling meten wij digitaal of u herstelt volgens verwachting
Inzage in uw afspraken
Inzage in uw medische gegevens
Downloaden afschrift van uw medisch dossier

Komt u voor de eerste keer naar Ceulen Klinieken?
Ceulen Klinieken wil uit privacyoverwegingen graag uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer verifiëren alvorens wij u
digitale berichten sturen. Hiermee weten wij zeker dat onze berichten bij de juiste persoon worden afgeleverd. U krijgt
éénmalig een e-mail van ons waarin u uw e-mailadres en mobiele telefoonummer kunt verifiëren.
Vanaf dit moment corresponderen wij via het Online Patiëntenportaal met u. Daarbij wordt jaarlijks grote hoeveelheden
papier en inkt bespaart, een milieubewuste keuze. In het Online Portaal onder het kopje: E-Health/Enquetes vindt u de
intakevragenlijst. Het is belangrijk dat u de intakevragenlijst online invult, voordat u uw eerste afpraak in de kliniek heeft.
Deze informatie heeft onze medisch specialist nodig tijdens uw eerste consult.        
U kunt voortaan uw medisch dossier en afspraken inzien via het Online Patiëntportaal:
www.ceulenklinieken.nl/mijnceulenklinieken

Wat heeft u nodig om gebruik te maken van het Online Patiëntenportaal?
1

E-mailadres

2 Mobiele telefoonnummer

3 DigiD

Heeft u geen DigiD? Binnen 3 stappen heeft u dit geregeld!
1

Ga naar www.digid.nl/aanvragen, vul uw persoonsgegevens in en kies een persoonlijke gebruikersnaam
en wachtwoord. Let op; DigiD maakt gebruik van een sms-controle, houdt uw mobiel bij de hand.

2 Nadat u uw DigiD hebt aangevraagd ontvangt u na 5 werkdagen uw activeringscode per post.
3 U kunt nu uw DigiD gaan activeren, dit is nodig om uw DigiD te kunnen gaan gebruiken.

Ga naar www.digid.nl/activeren en activeer uw DigiD. Om uw DigiD te activeren heeft u naast de
activeringscode ook uw eerder gekozen gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

U bent in 3 stappen in het Online Patiëntenportaal:
1 U gaat naar www.ceulenklinieken.nl/mijnceulenklinieken en klikt op de button:

2 U logt veilig in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord of met uw DigiD app.
U klikt vervolgens op de groene button   waarnaar u het volgende scherm te zien krijgt met 2
mogelijkheden om in te loggen:

1

Indien u al gebruik maakt van de DigiD app
kunt u eenvoudig via uw mobiel inloggen.

2 Log in met uw DigiD gebruikersnaam en
wachtwoord.

3 U komt direct op de pagina: Mijn Gegevens. Wij vragen u om deze gegevens te controleren en indien

Mijn afspraken

Mijn dossier

Mijn gegevens

Declaraties/Financieel

E-Health/Enquetes

Gegegevensuitwisseling

De intakevragenlijst kunt u hier vinden

085 - 043 24 54

www.ceulenklinieken.nl

nodig te wijzigen. Daarna ziet u de onderstaande icoontjes. Indien u op een icoontje naar keuze klikt,
kunt u de desbetreffende informatie inzien.

