
                                                                                                                             

Mijn Zorg van de Zaak - 13 Oktober 2017 

Welkom bij Mijn Zorg

 

1. Inloggen 

 

 

• Vul je gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen. Je gebruikersnaam is het (privé) e

dat je zelf bij de registratie voor Mijn Zorg van de Zaak hebt opgegeven.

• Klik op de knop ‘Inloggen’ en het 

 

 

Tweestapsverificatie is een extra beveiligingsstap bij het inloggen. 

geselecteerde tweestapsverificatiemethoden

 

Waarom tweestapsverificatie?  

Via Mijn Zorg van de Zaak heb je toegang tot 

adresgegevens, afspraken, BSN, verzuimhistorie en niet medische rapportages van de arbodienst). Wij vinden 

het belangrijk dat deze gegevens goed 

weten te ontfutselen.  

 

                                                                                                                               

Welkom bij Mijn Zorg van de Zaak 

 

Vul je gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen. Je gebruikersnaam is het (privé) e

dat je zelf bij de registratie voor Mijn Zorg van de Zaak hebt opgegeven. 

en het scherm ‘Tweestapsverificatie instellen’ verschijnt: 

 

Tweestapsverificatie is een extra beveiligingsstap bij het inloggen. Als je inlogt kies je uit 1 van de 2 door jou 

tweestapsverificatiemethoden. 

toegang tot jouw dossierinformatie. Dit zijn privacygevoelige gegevens (zoals 

vens, afspraken, BSN, verzuimhistorie en niet medische rapportages van de arbodienst). Wij vinden 

het belangrijk dat deze gegevens goed worden beschermd. Ook als bijvoorbeeld derden jo
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Vul je gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen. Je gebruikersnaam is het (privé) e-mailadres 

 

je uit 1 van de 2 door jou 

gevoelige gegevens (zoals 

vens, afspraken, BSN, verzuimhistorie en niet medische rapportages van de arbodienst). Wij vinden 

jouw wachtwoord 
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Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden ook eisen gesteld aan de beveiliging van 

De tweestapsverificatie is al gebruikelijk bij veel organisaties d

organisaties, zoals een zorgverzekeraar, waarbij je inlogt met je

 

1.1 Om de eerste keer tweestapsverificatie in te stellen 

• Klik op de het pijltje naast ‘Maak een keuze’

 

 

• Selecteer een methode: 

Authenticator app  

Je telefoon scant het plaatje (QR code)

Zorg van de Zaak. Deze methode

en installeer hiervoor de gratis (Google) Authenticator 

 

E-mail 

Het systeem selecteert automatisch het e

automatisch een bericht met een 6

 

SMS 

Als je het 06-nummer hebt ingevuld waarop je de verificatiecode wilt ontvangen, krijg je via de SMS een

cijferige code die je nodig hebt om in te loggen in 

 

Geen: selecteer dit niet omdat je de extra beveiligingsstap overslaat.

 

• Klik na je keuze op de knop ‘Ga verder’

 

                                                                                                                               
Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden ook eisen gesteld aan de beveiliging van 

De tweestapsverificatie is al gebruikelijk bij veel organisaties die persoonsgegevens beheren. Denk aan 

s een zorgverzekeraar, waarbij je inlogt met je DigiD en een SMS-code. 

Om de eerste keer tweestapsverificatie in te stellen  

‘Maak een keuze’ en het volgende scherm verschijnt: 

 

 

(QR code). De app genereert een code die nodig is om in te loggen in 

. Deze methode biedt de meeste veiligheid en maakt het inloggen eenvoudig. (Download 

en installeer hiervoor de gratis (Google) Authenticator app op je smartphone.)  

et systeem selecteert automatisch het e-mailadres waarmee je inlogt en je ontvangt op dit adres 

automatisch een bericht met een 6-cijferige code die je nodig hebt om in te loggen in 

 

nummer hebt ingevuld waarop je de verificatiecode wilt ontvangen, krijg je via de SMS een

cijferige code die je nodig hebt om in te loggen in Mijn Zorg van de Zaak. 

omdat je de extra beveiligingsstap overslaat. 

‘Ga verder’ en het volgende scherm verschijnt: 
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Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden ook eisen gesteld aan de beveiliging van je gegevens. 

ie persoonsgegevens beheren. Denk aan 

 

De app genereert een code die nodig is om in te loggen in Mijn 

biedt de meeste veiligheid en maakt het inloggen eenvoudig. (Download 

mailadres waarmee je inlogt en je ontvangt op dit adres 

cijferige code die je nodig hebt om in te loggen in Mijn Zorg van de Zaak. 

nummer hebt ingevuld waarop je de verificatiecode wilt ontvangen, krijg je via de SMS een 6-
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• Vul de verificatiecode in (bij dit voorbeeld via SMS ontvangen).

• Klik op de knop ‘Ga verder’. 

 

 

• Selecteer als alternatief een 2e methode.

• Klik op de knop ‘Ga verder’ en het volgende scherm verschijnt:

 

                                                                                                                               

 

(bij dit voorbeeld via SMS ontvangen). 

 

Selecteer als alternatief een 2e methode. 

en het volgende scherm verschijnt: 
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• Vul de verificatiecode in (bij dit voorbeeld via Authenticator ontvangen).

• Klik op de knop ‘Ga verder’ en de home

 

1.2 Volgende keer inloggen 

Bij een volgende keer inloggen versch

hebt ingevuld: 

 

 

• Vul de verificatiecode in of selecteer de alternatieve methode.

 

 

 

                                                                                                                               

 

Vul de verificatiecode in (bij dit voorbeeld via Authenticator ontvangen). 

en de home-pagina van Mijn Zorg van de Zaak verschijnt

Bij een volgende keer inloggen verschijnt onderstaand scherm nadat je jouw gebruikers

 

e in of selecteer de alternatieve methode. 

 

4

verschijnt. 

snaam en wachtwoord 
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1.3 Opnieuw instellen tweestapsverificatie

 

 

• Ga op de home-pagina van Mijn

• Klik op ‘Mijn profiel’ en onderaan op deze pagina is het mogelijk de tweestapsverificatie 

stellen. 

 

 

• Klik op ‘Stel opnieuw in’ en volg de procedure zoals bij 1.1 is beschreven

 

 

2. Wachtwoord vergeten 

 

 

Wanneer je het wachtwoord vergeten bent:

• Klik op de link ‘Wachtwoord vergeten’

 

                                                                                                                               
Opnieuw instellen tweestapsverificatie 

 

pagina van Mijn Zorg van de Zaak naar ‘Mijn profiel’. 

en onderaan op deze pagina is het mogelijk de tweestapsverificatie 

 

en volg de procedure zoals bij 1.1 is beschreven. 

 

Wanneer je het wachtwoord vergeten bent: 

‘Wachtwoord vergeten’ en het volgende scherm verschijnt: 
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en onderaan op deze pagina is het mogelijk de tweestapsverificatie opnieuw in te 
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• Vul je (privé) e-mailadres in dat je voor het inloggen gebruikt.

• Klik op de knop ‘Nieuw wachtwoord’

mailbericht van Zorg van de Zaak. In dit bericht staat een link:

• Klik op de link. 

• Klik op de knop ‘Nieuw wachtwoord’

 

 

• Vul bij ‘Wachtwoord’ en ‘Herhaal wachtwoord’

wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 

cijfer. 

• Klik op de knop ‘Inloggen’. 

 

                                                                                                                               

 

mailadres in dat je voor het inloggen gebruikt. 

‘Nieuw wachtwoord’. Je ontvangt op je (privé) e-mailadres een geautomatiseerd e

mailbericht van Zorg van de Zaak. In dit bericht staat een link: 

euw wachtwoord’ en het volgende scherm verschijnt: 

 

‘Herhaal wachtwoord’ het door jou gekozen nieuwe wachtwoord in. Dit 

wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 
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mailadres een geautomatiseerd e-

het door jou gekozen nieuwe wachtwoord in. Dit 

wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 


