
U heeft met uw arts besproken een consult via beeldbellen te voeren. In deze handleiding 
krijgt u instructies over hoe u uw digitale consult kunt starten.

Log in via uw tablet, computer of smartphone op het patiëntportaal mijn.zuyderland.nl
LET OP:  Gebruik Google Chrome als browser indien u inlogt via uw computer of laptop.
U komt op onderstaande pagina:

Digitaal ConsultHandleiding

Stap 1 Log in op het patiëntportaal met uw DigiD

klik op inloggen met DigiD en kies uw manier van inloggen

Na inloggen komt u op 
de startpagina van het 
patiëntportaal terecht. 

Meer informatie over DigiD  
vindt u op de website digid.nl  

Heeft u nog geen DigiD?  
Aanvragen kan via  
DigiD.nl/aanvragen

?

via mijn.zuyderland.nl



Klik op deze pagina binnen het tabblad Afspraken op ‘Overzicht’. 

Klik op uw afspraak om de link naar uw digitale wachtkamer te zien.  
Onthoud of kopieer de pincode.

Stap 2 Open uw afspraak

pincode



Klik op de blauwe link: ‘Beeldbel afspraak’ om plaats te nemen in de digitale wachtkamer

U komt terecht op onderstaande pagina:

?

A.  Voer bij ‘code’ de pincode 
in om door te gaan naar 
de digitale spreekkamer 
(de pincode vind u in het 
Patiëntenportaal bij uw 
afspraak).

LET OP Voor een videogesprek 
heeft u uiteraard wel een 
camera, geluid en een microfoon 
nodig. De eerste keer dat u een 
videogesprek start, wordt om 
uw toestemming gevraagd voor 
het gebruik van uw camera en 
microfoon. Het is belangrijk om 
deze toestemming te verlenen. 

B.  Klik op doorgaan.

A. B.



U ziet onderstaand scherm. Indien de zorgverlener nog niet aanwezig is, 
staat dat vermeld in het gele kader. 

Stap 3 Het digitale consult

Het gesprek wordt 
automatisch gestart 
op het moment dat de 
zorgverlener toetreedt 
tot de spreekkamer.  
U ziet dan naast uzelf 
de arts/zorgverlener.

digitale spreekkamer

Heeft u vragen?  
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum  
via 088 459 2222 of kijk op zuyderland.nl/digitaal-consult ?


