Tijdens uw afspraken bij Amsterdam UMC krijgt u veel informatie. Wilt u thuis deze
informatie nog eens rustig nalezen? Of wilt u zich voorbereiden op een afspraak die
gepland staat? Dit kan via onze nieuwe digitale tool: MediMapp. Middels deze flyer
willen u graag laten weten hoe u MediMapp kunt gebruiken!
Maar wat is MediMapp? Wat is het verschil met Mijn Dossier? En hoe krijg ik een
account? Dat leest u in deze folder.

MediMapp en Mijn Dossier
MediMapp is gekoppeld aan uw persoonlijke zorgdossier. U vindt er
objectieve en betrouwbare informatie over uw traject. Zo kunt u zich beter
voorbereiden op gesprekken én bent u beter in staat om mee te beslissen.

U kunt in MediMapp:

U kunt in Mijn Dossier:

zien waar, wanneer en met wie u
een afspraak heeft;

(een deel van) uw medische
dossier inzien;

lezen wat u kunt verwachten
tijdens de afspraak;

uitslagen bekijken, zoals van een
bloedafname;

lezen wat u moet voorbereiden
voor de afspraak;

herhaalrecepten aanvragen;

medische en praktische informatie
vinden over uw traject;
uw naasten eenvoudig informeren.

berichten uitwisselen met uw
zorgverleners;
uw persoonlijke gegevens
aanpassen.

Hoe gebruik ik MediMapp?
U heeft een Mijn Dossier-account nodig om MediMapp te kunnen activeren. Heeft u al
een actief Mijn Dossier-account? Ga dan naar stap 2 (zie achterzijde).
Wilt u Mijn Dossier-inloggegevens aanvragen? Ga dan naar stap 1 (zie achterzijde).

Stap 1: Activeren Mijn Dossier
U kunt veilig en makkelijk een account aanmaken in Mijn Dossier met de DigiD-app.
Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:
 u moet in het bezit zijn van een BSN;
 u bent ouder dan 12 jaar;
 u heeft één patiëntendossier bij Amsterdam UMC. Heeft u een dossier van locatie
AMC en locatie VUmc en wilt u niet dat deze dossiers worden samengevoegd?
Dan kunt u helaas niet inloggen met DigiD;
 u heeft uw DigiD inloggegevens en de DigiD app op een mobiel of tablet.
Voldoet u aan de voorwaarden? Ga dan naar mijndossier.amsterdamumc.nl en klik op
‘inloggen/aanmelden met DigiD’. Via enkele stappen krijgt u toegang tot Mijn Dossier.
Voldoet u niet aan de voorwaarden? Bel dan het Patiëntenloket via 020 – 444 3336 (werkdagen
van 09.00 tot 18.00 uur). Houd uw identiteitsbewijs bij de hand.

Stap 2: Activeren MediMapp
Gebruik via MediMapp-app op smartphone of tablet
Volg voor de activatie van MediMapp eerst de 3 stappen hieronder.
Daarna kunt u eenvoudig inloggen bij MediMapp met een pincode.
1) Download de apps MyChart (van Mijn Dossier) en MediMapp.
2) Ga naar MyChart. Log in, klik op ‘menu’. Klik op ‘MediMapp’.
De app van MediMapp opent nu.
3) Stel in MediMapp een pincode in. Nu kunt u voortaan direct
in MediMapp inloggen met uw pincode.

Gebruik via internet browser op desktop, smartphone of tablet
 Ga naar medimapp.amsterdamumc.nl en klik op ‘inloggen’.
 Of via Mijn Dossier. Klik daar op ‘MediMapp’. U wordt doorgeleid naar de webomgeving van MediMapp.

