
 MijnRevalidatieFriesland:
 regisseer zelf uw zorg 

Als patiënt van Revalidatie Friesland heeft u

toegang tot MijnRevalidatieFriesland. Een

online omgeving die u veilig inzicht geeft in uw

medische gegevens. En waar u eenvoudig uw

afspraken inziet, uw behandelverslagen en

revalidatieplan vindt, verstrekte informatie nog

eens rustig naleest en vragenlijsten invult. Zo

bereidt u zich nog beter voor op uw behan-

deling. U logt in op MijnRevalidatieFriesland

met uw DigiD via www.revalidatie-friesland.nl.

Hier vindt u ook een uitgebreide handleiding en

veel gestelde vragen.

 

Wat kunt u met
MijnRevalidatieFriesland?

MijnRevalidatieFriesland bestaat uit de

volgende onderdelen:

 

Afspraken

Mijn dossier

Vragenlijsten

E-consult

Behandelinformatie

Mijn gegevens   

 

Welke onderdelen u precies kunt gebruiken, is

afhankelijk van de afdeling waar u in

behandeling bent. In deze folder kunt u dus

beschrijvingen tegenkomen van onderdelen die

niet zichtbaar voor u zijn. 

 

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.  

https://www.revalidatie-friesland.nl/


Mijn dossier

Hier vindt u brieven over uw medische situatie.

Bijvoorbeeld brieven die u zelf ontvangt en

brieven die vanuit Revalidatie Friesland naar

uw huisarts of specialist zijn gestuurd. Bij het

onderdeel behandelverslag leest u wat uw

revalidatiearts en behandelaars in uw medisch

dossier hebben geschreven. Het verslag

verschijnt twee dagen na uw behandeling in uw

dossier. In het revalidatieplan leest u de

bevindingen van uw behandelteam, de doelen

die zijn gesteld en de afspraken die zijn

gemaakt. Bij 'Download samenvatting dossier'

kunt u een samenvatting aanvragen van uw

medisch dossier van Revalidatie Friesland. 

 

Vragenlijsten

Bent u gevraagd een vragenlijst in te vullen?

Ga dan naar ‘Vragenlijsten’. Hier vindt u welke

vragenlijsten ingevuld moeten worden en welke

u eerder heeft ingevuld. 

 

E-consult

U kunt uw revalidatiearts via een e-consult een

vraag stellen. U ontvangt binnen vijf werkdagen

een reactie. Bij spoedvragen is het e-consult

ongeschikt. Neem bij spoedvragen telefonisch

contact op met de locatie waar u in behandeling

bent of bel uw huisarts.

Behandelinformatie

Hier vindt u algemene informatie over uw

behandeling en over uw rechten in de zorg.

 

Mijn gegevens  

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.

Mijn toestemmingen

Hier kunt u uw toestemmingen beheren. 

Wilt u bijvoorbeeld uw medische gegevens

beschikbaar stellen aan andere zorgverleners?

Er kan zich een situatie voordoen waarbij

inzage in uw medisch dossier, de kwaliteit van

uw behandeling kan verhogen en

gezondheidsschade voorkomen kan worden.

Een herinnering via email of SMS ontvangen,

voorafgaande aan een geplande afspraak, kan

ook erg helpend zijn. Deze en nog vele andere

toestemmingen kunt u hier zelf beheren.

Uiteraard kunt u naast het geven van

toestemming op deze plek ook uw

toestemming(en) weer intrekken.



Uw gegevens digitaal  

Maak gebruik van MijnRevalidatieFriesland

Wilt u gebruik maken van MijnRevalidatie-

Friesland? Ga dan naar onze website

www.revalidatie-friesland.nl en klik op

'Inloggen'. 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

 

Inloggen met DigiD

Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van

de overheid en in de zorg. Zo weten

organisaties wie u bent. 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 DigiD-gegevens 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 duurt ongeveer drie dagen.

Hiermee kunt u uw DigiD activeren. U heeft

hiervoor ook uw gebruikersnaam en

wachtwoord nodig.    

Bescherming van uw gegevens  

Revalidatie Friesland vindt privacy van

patiënten belangrijk. In de privacy verklaring

staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke

gegevens. Deze verklaring kunt u vinden op

onze website. In deze folder leest u hoe wij

omgaan met uw gegevens in

MijnRevalidatieFriesland. Ook krijgt u tips over

wat u zelf kunt doen om uw gegevens te

beschermen.

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

dossier. Net zoals het antwoord van uw

revalidatiearts.

 

 

http://www.revalidatie-friesland.nl
http://www.digid.nl
http://www.digid.nl


MijnRevalidatieFriesland veilig gebruiken

Wij gaan op een veilige manier met uw digitale

gegevens om.

 

We houden ons aan de wetten en regels die

opgesteld zijn om uw privacy te beschermen

(bijvoorbeeld de AVG). 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.

Vragen  

 

Heeft u vragen over MijnRevalidatieFriesland?

Op www.revalidatie-friesland.nl vindt u meer

informatie, een handleiding en antwoorden op

veel gestelde vragen.  

 

Problemen met inloggen?

U kunt met inlogproblemen en andere

technische vragen terecht bij de helpdesk.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

T. (088) 580 15 80

Zorggerelateerde vragen

Met vragen over uw behandeling kunt u bij uw

revalidatiearts of één van de andere

behandelaars terecht.

Meer informatie

(088) 580 1580

www.revalidatie-friesland.nl
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