
	  

MijnGezondheid.net en DigiD  
Wat is DigiD? 

Gaat u naar het gemeentehuis of naar een andere overheidsinstelling, dan 
dient u zich in veel gevallen te legitimeren met uw identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs. Met uw strikt persoonlijke DigiD (een 
gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u zich identificeren op websites van 
de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo 
weten deze organisaties dat ze echt met u te maken hebben. 

Voor het gebruik van MijnGezondheid.net heeft u in verband met 
veiligheid en het waarborgen van privacy ook een DigiD nodig met sms-
functie. Hiervoor heeft u dus ook een mobiele telefoon nodig. 

Een DigiD aanvragen 

Een DigiD vraagt u aan via de website www.digid.nl. Uw DigiD bestaat uit 
een gebruikersnaam en een wachtwoord die u zelf samenstelt zodat u 
deze gemakkelijk kunt onthouden. Voor het aanvragen van een DigiD, 
heeft u uw BSN-nummer en uw mobiele telefoon nodig. Houd deze 
daarom bij de hand.  

Voor gebruik van DigiD op MijnGezondheid.net dient u een DigiD met 
sms-functie aan te vragen. Als u al een DigiD hebt, kunt u de sms-functie 
aanvragen via Mijn DigiD. Meer uitgebreide informatie over het aanvragen 
van een DigiD, vindt u op www.digid.nl 

Let op: Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. 
Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er 
misbruik van kunnen maken. DigiD en medewerkers van DigiD zullen u 
nooit vragen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of activeringscode. Niet 
per e-mail, telefoon of op welke manier dan ook. 

Hoe werkt DigiD op MijnGezondheid.net? 

Wanneer u wilt inloggen op MijnGezondheid.net, leidt de site u 
automatisch door naar de inlogpagina van DigiD. Op deze pagina vult u 
uw gebruikersnaam, wachtwoord en sms-authenticatie in. Hierna keert u 
vanzelf terug naar de site van MijnGezondheid.net en kunt u van deze 
service gebruik maken.	  	  

Voor meer informatie kunt u bellen naar DigiD. Telefoon: 088 – 123 65 55  


