
 

Handleiding Eigen Gegevens. 

Op de startpagina kiest U “Wijzigen”: 

 

Kies dan vervolgens “Eigen Gegevens”: 

 

 

Hier kunt U nu uw eigen NAW gegevens actualiseren, telefoonnummer en/of emailadres wijzigen,  

uw huisarts wijzigen en contactpersonen wijzigen/toevoegen. 

 

 

 

 

 



 

Actualiseren “Persoonsgegevens”: 

Met deze optie worden uw NAW gegevens opgehaald uit de Basis Registratie Persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over de BRP klik hier. Als uw klikt op “actualiseren” dan krijgt U het volgende 

scherm: 

 

Controleer deze gegevens en als ze correct zijn, klik dan op “Overnemen”. U krijgt dan nogmaals een 

controlevraag, klik dan op “Ja”. Zijn deze gegevens niet correct, kies dan voor “Nee”. Uw gegevens in 

het BRP kunt uw bij de gemeente waar U bent ingeschreven laten aanpassen. 

 

U komt dan terug in het scherm “Eigen Gegevens wijzigen”. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp


 

Telefoonnummer en emailadres wijzigen: 

 

Telefoongegevens toevoegen/wijzigen: 

 

Kies na invoeren van het telefoonnummer en “telecomtype” voor “Opslaan”. Uw gegevens worden 

dan geslagen. 

 

Huisarts wijzigen: 

 

 

 

 

 

 

Klik op ‘+’ voor 

toevoegen van een 

telefoonnummer 

Klik op ‘potloodje’ 

voor wijzigen van het 

telefoonnummer. 

telefoonnummer 

Klik op ‘container’ 

voor verwijderen van 

het telefoonnummer. 

telefoonnummer 

 



 

U krijgt het volgende selectiescherm: 

 

U kunt uw huisarts nu zoeken via “woonplaats” of op “naam”, als voorbeeld met de plaatsnaam 

“Urmond”(klik daarna op het vergrootglas – rechts). U krijgt dan een overzicht van de geregistreerde 

huisartsen in de plaats Urmond: 

 

Selecteer uw huisarts, door op de desbetreffende regel te klikken. In het voorbeeld kiezen we        

“Dr. ECJ Brouns”. U krijgt dan nog een controle scherm, klik hier op “Ja”: 

 

U komt dan terug in het scherm “Eigen Gegevens wijzigen”. 

Contactpersonen: 

Hier kunt U de contactpersonen toevoegen waarvoor U het van belang vindt, dat ze bij Zuyderland 

bekend zijn. U kunt max. 5 contactpersonen registreren.  

 

Als er geen of slechts een contactpersoon is geregistreerd, kies dan voor “+” (Toevoegen). Als U een 

bestande contactpersoon wilt wijzigen of verwijderen klik dan op ‘ooo’ en kies vervolgens “Wijzigen” 

of “Verwijderen”. 

  

Vergrootglas 

 



 

U krijgt dan het volgende scherm: 

 

Kies na het invoeren of wijzigen van de gegevens op “Opslaan”, waarna u terugkeert in het scherm 

“Eigen Gegevens wijzigen”. 


