Zodos
verbindt Friesland

Vooraf
Deze handleiding helpt je bij het doorlopen van de stappen om de gegevens op een veilige manier vanuit
Zodos op te halen.
Omdat veiligheid heel belangrijk is wordt er gebruik gemaakt van zowel de Google Authenticator app als
van de DigiD app.

Met de Google Authenticator app maak je een beveiligingscode aan die je naast
een login en wachtwoord moet gebruiken om in te kunnen loggen in Zodos.
De DigiD app heb je nodig om vanuit Zodos een verbinding te kunnen maken met je
huisarts.

Controleer voordat je een account aanmaakt in Zodos of je beide apps goed op je telefoon hebt
geïnstalleerd.

Aanmaken van een nieuw account
Als het goed is heb je van je huisarts een link gekregen die er ongeveer zo uitziet:
https://mijn.zodos.nl/Login?verbindfriesland=testhuisarts
Klik op de link die je van je huisarts hebt ontvangen. Je komt nu op de loginpagina van Zodos

Als je nog geen account hebt klik dan op de link onderaan de login knop. Vul in het volgende scherm je
emailadres en kies een wachtwoord:
•
•
•
•

Wachtwoorden moeten minimaal 8 karakters lang zijn.
Wachtwoorden moeten minimaal één leesteken bevatten (bijvoorbeeld !).
Wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter bevatten ('a'-'z').
Wachtwoorden moeten minimaal één hoofdletter bevatten ('A'-'Z').

Instellen van Google Authenticator
Na het aanmaken van een account ben je direct ingelogd in Zodos en zie je de volgende popup:

Klik op de knop om de Google Authenticator voor Zodos is te stellen:

Er wordt nu gevraagd om bovenstaande QR code te scannen. Op hiervoor de Google Authenticator app
op je telefoon

In de app kun je dit doen door rechtsonder op een icoontje te klikken in de vorm van een plusje.
Na het scannen van de QR code zie je voor Zodos een 6-cijferige code verschijnen in de app die elke 30
seconde veranderd.

Deze code kun je invullen in Zodos. Klik in Zodos op de knop [Ga verder] om in het volgende scherm te
komen en vul hier de code in:

Als je de juiste code hebt ingevuld, dan verschijnt een scherm met herstelcodes. Deze codes kun je
gebruiken als Google Authenticator niet goed meer werkt, of als je telefoon niet binnen bereik is.

Bewaar deze codes goed, bij voorkeur niet op je telefoon. Uitprinten en bewaren op een veilige plek is
een goed idee.
Als je de codes hebt bewaard, klik dan op de knop [Ga verder]. Nu kom je in het gedeelte waar je jouw
medische gegevens ophaalt.

Ophalen van je medische gegevens
Om vanuit Zodos je medische gegevens op het halen heb je DigiD nodig. Zorg ervoor dat je de DigiD app
bij de hand hebt.

Welke informatie je kunt ophalen verschilt per zorgverlener. Kies in bovenstaande scherm voor het
ophalen van actuele huisartsgegevens. Maak vervolgens een connectie:

Nadat je op deze knop hebt geklikt wordt je naar de DigiD pagina van de zorgverlener verwezen.

Kies de DigiD app om in te loggen.

Nadat je alle stappen hebt doorlopen wordt gevraagd om toestemming te geven om gegevens uit te
wisselen tussen Zodos en de zorgverlener. Klik op de knop [Ja, ik geef toestemming].

Nadat je op deze knop hebt geklikt kom je weer in Zodos en zie je in het dashboard de melding dat de
gegevens worden opgehaald.

Het ophalen van de medische informatie kan een poosje duren. Als alle gegevens succesvol zijn
opgehaald, dan zie je in beeld een melding dat je een nieuw bericht hebt. Ook zie je aan de rechterkant
van het dashboard de laatste vijf contactmomenten die je met je huisarts hebt gehad.

Per contact staat vermeld wat de huisarts met je heeft besproken of afgesproken.
Wil je kijken welke informatie nog meer beschikbaar is in Zodos, ga dan naar berichtenbox via het menu
of klik op de oranje balk bovenaan de pagina

Onderaan de laatste vijf contactmomenten in het dashboard staat ook een knop die je kunt gebruiken:

Gaat er iets niet goed?
Zie je de schermen zoals die in de handleiding staan niet?
Heb je bovenstaand stappen gevolgd, maar is het niet gelukt? Dat kan natuurlijk gebeuren. Probeer het
nog eens een keer door eerst uit te loggen uit Zodos en vervolgens de link die je van je huisarts hebt
gekregen opnieuw aan te klikken en log dan in Zodos in. Waarschijnlijk zie je nu wel de schermen zoals die
in deze handleiding staan en kun je de stappen volgen.
Wat ook kan: inloggen zonder de link van je huisarts
Je hoeft niet altijd de link die je van je huisarts hebt gekregen gebruiken om in te loggen. Je kunt ook
rechtstreeks naar https://mijn.zodos.nl gaan. Na inloggen in Zodos zie je dan in het dashboard de
mogelijkheid om een zorgverlener te zoeken. Dat zijn er al ruim 4500. De kans is groot dat je jouw huisarts
kunt vinden en binnenkort ook je ziekenhuis of andere zorgverleners.
Heb je de Google Authenticator app nog niet voor Zodos geactiveerd? Dan zie je in het dashboard het
volgende:

Heb je Google Authenticator voor Zodos geactiveerd? Dan kun je in Zodos zoeken naar een zorgverlener.
Type hiervoor in de zoekbalk een deel van de naam van je zorgverlener in. De lijst past zich automatisch
aan. Vind je de zorgverlener niet, probeer dan eens de vestigingsplaats:

Heb je vragen?
Lukt het na een beetje proberen nog steeds niet om je gegevens op te halen of heb je andere vragen over
de werking van Zodos? Neem dan contact op met de helpdesk van Zodos, wij helpen je graag:
helpdesk@zodos.nl
Heb je vragen over de medische inhoud? Neem dan contact op met je huisarts.

