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Deze handleiding is geschreven voor alle patiënten van MijnRevalidatieFriesland. We sprek en de
lezers van deze handleiding aan met ‘u’. Waar ‘u’ staat, k an ook ‘je’ gelezen worden. In de handleiding
worden beelden van het portaal van mevrouw Bak k er-Zorgportaal getoond. Mevrouw Bak k erZogrportaal is een fictieve patiënt. Heeft u een opmerk ing over de handleiding? Wij horen het graag. U
k unt een e-mail sturen naar mijn@revalidatie-friesland.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk dat het gaat
over de handleiding van MijnRevalidatieFriesland. Geef ook aan over welk e bladzijde van de
handleiding uw opmerk ing gaat.

1. Inleiding
1.1 Wat is MijnRevalidatieFriesland?
Als patiënt van Revalidatie Friesland heeft u toegang tot het MijnRevalidatieFriesland. Een
online omgeving die u veilig inzicht geeft in uw medische gegevens. En waar u eenvoudig uw
afspraken inziet, persoonlijke gegevens bekijkt en wijzigt, verstrekte informatie nog eens rustig
naleest en vragenlijsten invult.
Wat heeft u nodig?
Om veilig in te loggen heeft u het volgende nodig:


computer, laptop of tablet met internet



DigiD met sms-functie of de DigiD app



mobiele telefoon

MijnRevalidatieFriesland werkt goed op de laatste versies van Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari en Android Browser.

1.2 Wat is DigiD?
DigiD staat voor digitale identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op
internet uw identiteit kan controleren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.
DigiD aanvragen
Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Om MijnRevalidatieFriesland te
kunnen gebruiken, moet u over een DigiD met sms-functie of de DigiD app beschikken. Dit is veiliger
in gebruik. Heeft u wel een DigiD, maar nog niet met sms -functie? Op www.digid.nl kunt u uw DigiDgegevens bekijken en uitbreiden. Daar leest u ook meer over het gebruik van de DigiD app. Na het
aanvragen of uitbreiden van uw DigiD krijgt u per post een activeringscode thuisgestuurd. Dit kan vijf
dagen duren. Hiermee kunt u uw DigiD activeren. U heeft hiervoor ook uw gebruikersnaam en
wachtwoord nodig.

2. Inloggen en uitloggen
2.1 Inloggen


Stap 1: Ga naar www.revalidatie-friesland.nl. Klik rechtsboven op ‘Inloggen’. Klik op de
volgende pagina nogmaals op ‘Inloggen’.



Stap 2: U komt op een invulscherm van DigiD (zie scherm hieronder). Hier kunt u inloggen
met een controle via sms of met de DigiD app. Kiest u voor controle via sms, dan kunt u
inloggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. U ontvangt direct een code per sms
op uw mobiele telefoon. Als u die invult, bent u ingelogd in MijnRevalidatieFriesland.

Met de DigiD app kunt u eenvoudig en veilig inloggen zonder sms. Kiest u voor inloggen met
de DigiD app, vul dan uw DigiD gebruikersnaam in en scan de QR-code met de DigiD app.
Klik hier voor meer informatie over inloggen met de DigiD app.

2.2 Uitloggen
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘Uitloggen’ te klikken. Wanneer u 15 minuten niets doet in
MijnRevalidatieFriesland, wordt u automatisch uitgelogd. Let op: alles wat u niet hebt verzonden of
opgeslagen, gaat dan verloren.

3. Hoe werken de verschillende onderdelen?
De onderdelen van uw patiëntenportaal staan bovenaan de pagina. Deze onderdelen zijn:


Home



Afspraken



Mijn dossier



Vragenlijsten



E-consult



Behandelinformatie



Mijn gegevens

Welke onderdelen u precies kunt gebruiken, is afhankelijk van de locatie en afdeling waar u in
behandeling bent. In deze handleiding kunt u dus beschrijvingen tegenkomen van onderdelen die niet
in uw patiëntenportaal staan.

3.1 Home



Bovenin staat het hoofdmenu. Hierin staan de verschillende onderdelen van uw
patiëntenportaal.



Rechts bovenin kunt u uitloggen.



Op deze pagina vindt u ook onze contactgegevens.

Hierna volgt een toelichting bij ieder onderdeel.

3.2 Afspraken
Bij afspraken vindt u een overzicht van uw geplande afspraken en eventuele opnames. Ook kunt u
hier uw afspraken bekijken die in het verleden plaats hebben gevonden (historisch). Wanneer er extra
informatie bij de afspraak aanwezig is, ziet u een icoon in de kolom 'Extra info'. Klik op de
afspraakregel om de extra informatie te tonen. Met de knoppen ‘Eerste’, ‘Vorige’, ‘Volgende’ en
‘Laatste’ kunt u door de afspraken en eventuele opnames heen bladeren.

3.3 Mijn dossier
Mijn dossier staat in het hoofdmenu bovenaan de pagina. In Mijn dossier vindt u:


correspondentie



behandelverslagen



revalidatieplan

3.3.1 Correspondentie
In correspondentie vindt u brieven over uw medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u zelf ontvangt,
maar ook brieven die vanuit Revalidatie Friesland naar uw huisarts of een andere specialist zijn
gestuurd. Klik op ‘Open PDF’ om de brief als PDF te downloaden.

3.3.2 Behandelverslag
Bij het onderdeel behandelverslag leest u wat uw revalidatiearts en behandelaren in uw medisch
dossier hebben geschreven. Het verslag verschijnt twee dagen na uw behandeling in uw dossier.

3.3.3 Revalidatieplan
In het revalidatieplan leest u de bevindingen van uw behandelteam, de doelen die zijn gesteld en de
afspraken die zijn gemaakt.

Klik op ‘toon inhoud’ om het revalidatieplan te bekijken.

De onderdelen in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere
bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan
niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw
revalidatiearts.

3.4 Vragenlijsten
Bent u gevraagd een vragenlijst in te vullen? Dan staat de vragenlijst voor u klaar bij ‘Vragenlijsten’.
Hier vindt u terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke u eerder heeft
ingevuld.
3.4.1 Een vragenlijst invullen
In het midden van de pagina vindt u de vragenlijsten die voor u klaar staan en die u kunt invullen. Ziet
u niets staan? Dan zijn er op dat moment geen vragenlijsten voor u.


Stap 1: Kies de vragenlijst die u wilt invullen en klik op ‘Invullen’. Afhankelijk van de vragenlijst
verschijnt er eerst een uitlegpagina. Bij andere vragenlijsten start de vragenlijst meteen. Kies
op de uitlegpagina voor ‘Start vragenlijst’.



Stap 2: Vul de vragenlijst in en klik indien nodig onderaan de pagina op ‘Volgende’.



Stap 3: Klik aan het einde van de vragenlijst op ‘Opslaan’. Uw ingevulde vragenlijst is nu
opgeslagen. U vindt de ingevulde vragenlijsten onder het tabblad ‘Mijn ingevulde
vragenlijsten’.

3.4.2 Ingevulde vragenlijsten bekijken
Alle vragenlijsten die u heeft ingevuld, vindt u terug bij ‘Mijn ingevulde vragenlijsten’. Klik op ‘Inzien’
om te bekijken wat u heeft ingevuld.

3.5 E-consult

Met een e-consult kunt u vragen stellen aan uw revalidatiearts. Let op: bij spoed is e-consult niet
geschikt. Neem dan telefonisch contact op met de locatie waar u in behandeling bent of bel uw
huisarts.
Tips voor gebruik


Voor een nieuw onderwerp: start een nieuw e-consult.



Voor vragen of opmerkingen binnen een openstaand (Actief) onderwerp: ga naar het
betreffende onderwerp en reageer op het laatste bericht.



Onderwerpen waar ‘Gesloten’ achter staat, kunnen niet meer beantwoord worden.



Via ‘Notificatie-instelling’ kunt u instellen dat u een e-mail ontvangt wanneer u een reactie op
uw e-consult krijgt.



Na 15 minuten wordt u automatisch uitgelogd. Als uw bericht nog niet is verzonden, wordt
deze niet opgeslagen.

Uw privacy
De e-consulten worden opgeslagen in uw elektronische patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners
die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.
3.5.1 Een nieuw e-consult starten


Stap 1: Wilt u een nieuwe vraag stellen? Klik dan op ‘Start nieuw e-consult’.



Stap 2: Typ vervolgens het bericht en klik op verzenden. U krijgt een melding dat het bericht is
verzonden. Het bericht dat u hebt verstuurd staat in het overzicht. Zet een duidelijke
omschrijving in het vakje ‘Onderwerp’. U en wij kunnen dan later gemakkelijker berichten
terugvinden.

Bijlage toevoegen



Stap 1: Klik op de paperclip. U kunt een tekstbestand, excelbestand, PDF-bestand of foto’s
meesturen, geen video. Soorten bestanden die u mee kunt sturen: word-bestanden (.docx,
.doc), excel-bestand (.xls, .xlsx) en een PDF-bestand. Voor foto’s: .jpeg, .jpg, .bmp, .gif, .tif.



Stap 2: Zoek vervolgens op uw computer, tablet of laptop de bijlage die u wilt meesturen. Klik
op het bestand en vervolgens op ‘Openen’ om het bestand toe te voegen. De bijlage
verschijnt in beeld. Klik op het kruisje om de bijlage te verwijderen.



Stap 3: Is het bericht klaar om te versturen? Klik dan op ‘Verzenden’. U krijgt een melding dat
het bericht is verzonden. Het bericht dat u hebt verstuurd staat in het overzicht.

3.5.2 Beantwoorden of aanpassen van een eerder e-consult
Het is overzichtelijk als berichten over hetzelfde onderwerp bij elkaar staan. Hebt u al één of
meerdere berichten uitgewisseld met uw revalidatiearts over een bepaald onderwerp? Klik dan NIET
op ‘Start nieuw e-consult’, maar reageer op de eerdere berichten. Dit doet u door een eerder bericht
aan te passen of te beantwoorden.


Stap 1: Zoek het onderwerp waarover u een bericht wilt sturen. Klik op ‘+’ voor het onderwerp,
om het uit te klappen.



Stap 2: Klik op het laatste bericht over dit onderwerp (deze staat bovenaan).



Stap 3: Onderaan het bericht staat ‘Aanpassen’ of ‘Beantwoorden’.
o Aanpassen: klik op ‘Aanpassen’ als u een bestaand bericht wilt aanpassen. Let op: dit
o

kan alleen als het bericht nog niet door uw revalidatiearts is gelezen.
Beantwoorden: u heeft een antwoord gekregen van uw revalidatiearts op het bericht
dat u eerder stuurde. U kunt hierop reageren. Er staat dan ‘Beantwoorden’ onder het
bericht.

Een beantwoord (ongelezen) bericht ziet er zo uit:

3.6 Behandelinformatie
Bij het onderdeel ‘Behandelinformatie’ vindt u algemene informatie over uw behandeling bij
Revalidatie Friesland en over uw rechten in de zorg. U opent informatie door op de donkergroene
knop ‘Openen’ te klikken. U heeft de optie om informatie als gelezen en als belangrijk te markeren.
Ook heeft u de mogelijkheid om alleen ongelezen items te tonen. Maar ook om gelezen en ongelezen
items te tonen. Dit laatste doet u door het vinkje ‘Toon ook gelezen items’ aan te vinken.

3.7 Persoonlijke gegevens
3.7.1 Persoonlijke gegevens
Hier staan de gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Denk aan uw adresgegevens en gegevens
van uw huisarts en zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze
daarom dus goed. Uw telefoonnummer, e-mailadres, huisarts en apotheek kunt u zelf wijzigen. Zijn er
overige wijzigingen? Geef dit aan ons door bij de balie van de locatie waar u in behandeling bent.

Telefoonnummer en/of e-mailadres wijzigen


Stap 1: Klik op ‘Wijzigen’ om uw telefoonnummer en/of e-mailadres te wijzigen.



Stap 2: Vul het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres in en kies voor ‘Opslaan’.

Apotheek wijzigen


Stap 1: Klik op ‘Wijzigen’ om de apotheek te wijzigen.



Stap 2: Vul de plaats en/of naam van uw apotheek in, en klik op ‘Zoeken’.



Stap 3: U ziet een lijst met apotheken. Klik op ‘Selecteer uw apotheek’.

Huisarts wijzigen


Stap 1: Klik op ‘Wijzigen’ om de huisarts te wijzigen.



Stap 2: Vul een gedeelte van zowel de plaats als de naam van de huisarts, en klik op
‘Zoeken’.



Stap 3: U ziet een lijst met huisartsen. Selecteer vervolgens uw huisarts.

3.7.2 Mijn aantekeningen
U kunt zelf aantekeningen maken in uw portaal. Schrijf uw aantekening op en klik op ‘Opslaan’.
Alle zorgverleners die vanwege een (eerdere) behandeling toegang hebben tot uw dossier, kunnen
deze aantekeningen inzien. De arts of behandelaar bekijkt de aantekeningen in principe alleen
als u dat met elkaar hebt afgesproken. Wilt u eerder gemaakte aantekeningen wijzigen? Zoek dan de
aantekening op en klik deze aan. U kunt nu wijzigingen aanbrengen. Klik op ‘Opslaan’ om uw
wijzigingen op te slaan.

4. De bescherming van uw gegevens
Revalidatie Friesland vindt privacy van patiënten belangrijk. Hier leest u hoe we uw privacy en
gegevens beschermen. Ook krijgt u tips hoe u hier zelf aan bij kunt dragen.

Wij registeren uw gegevens
De gegevens die u in MijnRevalidatieFriesland invoert, komen in uw medisch dossier. Wanneer u
bijvoorbeeld een e-consult naar uw revalidatiearts stuurt, komt deze in uw medisch dos sier. Net zoals
het antwoord van uw revalidatiearts.
MijnRevalidatieFriesland veilig gebruiken
Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om. Medewerkers houden zich hierbij aan
de Wet bescherming persoonsgegevens. Draag zelf ook bij aan een veilig gebruik van
MijnRevalidatieFriesland:


Log uit op het moment dat u MijnRevalidatieFriesland niet meer actief gebruikt en sluit uw
browser.



Ga zorgvuldig om met de 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. Dit betekent namelijk
dat iedereen die toegang heeft tot uw computer ook uw gebruikersnaam en wachtwoord kan
vinden.



Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat u uw netwerk beveiligt.

5. Bij wie kunt u terecht met vragen?
Heeft u vragen of problemen met het gebruik van over MijnRevalidatieFriesland?


Kijk bij de veel gestelde vragen op onze website. Mogelijk staat uw vraag hiertussen.



U kunt ook terecht bij de helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur op (088) 580 1580. Of stuur een e-mail naar mijn@revalidatie-friesland.nl.
Vergeet niet het volgende in uw e-mail te vermelden:
o wat is precies het probleem en wanneer deed het zich voor?
o uw naam en geboortedatum
o

voeg een schermafbeelding of tekst van de foutmelding toe



Met vragen over uw behandeling kunt u bij uw revalidatiearts of behandelaar terecht. Stuur
een e-consult via MijnRevalidatieFriesland naar uw revalidatiearts of neem telefonisch contact
op met de locatie waar u in behandeling bent.



Heeft u vragen over het gebruik van DigiD? Of bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord van
uw DigiD vergeten? Ga dan naar www.digid.nl.

