Inloggen op Mijn Maartenskliniek
Ga naar https://mijnmaartenskliniek.nl
U komt op de inlogpagina van Mijn Maartenskliniek.

Hier vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.
U ontvangt van ons een sms-bericht op het bij ons bekende telefoonnummer met een code. Vul deze
code in op het volgende scherm en kies Volgende. U bent nu ingelogd bij Mijn Maartenskliniek.

Heeft u geen inlogcode ontvangen? Klik dan op Verificatiecode opnieuw versturen en kies Volgende.
Er wordt nogmaals een code verstuurd.

Volledige of beperkte toegang?
Bent u nog niet eerder bij de Sint Maartenskliniek geweest? Dan krijgt u toegang tot het voorportaal.
Hier staan de voor u geplande afspraken en uw persoonlijke gegevens. Zodra u bij de receptie bent
geweest en we u hebben kunnen identificeren lopen we uw gegevens samen door en krijgt u
volledige toegang tot Mijn Maartenskliniek.

Het registratieproces:
Om in te kunnen loggen op Mijn Maartenskliniek heeft u van ons een unieke code ontvangen. Daarna
gaat u naar www.mijnmaartenskliniek.nl/s/registratie en klik op registreren.

Het registratiescherm wordt nu geopend.
Stap 1: Algemene voorwaarden
Zet een vinkje in het vakje om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en kies volgende.

Stap 2: Persoonlijke gegevens
Vul uw persoonlijke gegevens in en kies volgende. De velden met een sterretje zijn verplichte velden
om in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om u te kunnen identificeren en te kunnen linken
met de gegevens in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

Stap 3: Controleren van de gegevens
We tonen het telefoonnummer dat bij ons bekend is. Kies Ja als dit uw telefoonnummer is. U
ontvangt op dit telefoonnummer een SMS-bericht van ons. Hierin staat een code die u kunt invullen
in het volgende scherm.

Klopt het telefoonnummer niet of wordt er geen nummer getoond? Kies dan Nee. U krijgt beperkte
toegang tot Mijn Maartenskliniek, totdat we u aan de balie hebben kunnen identificeren en uw
telefoonnummer hebben geregistreerd.

Stap 4: Bevestiging per e-mail
Op het door u opgegeven emailadres ontvangt u een email met de bevestiging dat u zich heeft
geregistreerd. Hierin staat een link om voor de eerste keer in te loggen. Klik op Klik hier om voor de
eerste keer in te loggen op Mijn Maartenskliniek

Stap 5: Wachtwoord instellen
Om in te loggen vragen wij u een wachtwoord in te stellen. Het wachtwoord bestaat uit minimaal 8
letters, 1 hoofdletter en 1 cijfer.

Vervolgens kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord.

De welkomstpaginga van Mijn Maartenskliniek wordt geopend, hier vindt u de gegevens die bekend
zijn in ons ziekenhuis informatiesysteem, zoals de voor u geplande afspraken, uw persoonlijke
gegevens, uitslagen en reeds verstuurde correspondentie.

