
Zorgorganisatie opzoeken en gegevens ophalen
Nadat je een CGM LIFE ID hebt aangemaakt, heb je toegang 
tot je PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving).

Eerste gebruikHandleiding

1. Log in op je PGO via mijnlife.nl. 
Je hebt je CGM LIFE ID aangemaakt en komt terug op de pagina 
waar je gestart was met de registratie. Je bevindt je nu op de 
NETWERK pagina.

Dit is de pagina waar je je zorgverleners kunt zoeken en ook waar je 

zorgverleners opgeslagen worden als je een succesvolle gegevensuitwisseling 

met de betreffende zorgverlener hebt gehad. Daarnaast biedt deze pagina 

toegang tot je volledige medische dossier van je huisarts en later ook het 

ziekenhuis en eventueel je GGZ-instelling. Kortom, een belangrijk onderdeel 

van je PGO.
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2. Klik op: [ZOEK ZORGORGANISATIE].

Nadat je dit gedaan hebt, kom je op een pagina met een invulveld.

Hier kun je zoeken naar jouw zorgverleners. Let op: niet alle zorgverleners zullen  

al vindbaar zijn. Zolang jouw zorgverlener niet aangesloten is op het (MedMij)  

PGO-netwerk, kun je de organisatie niet vinden. Daarnaast is het van belang om  

te weten wat de “MedMij-naam” is van jouw zorgorganisatie. Huisartsen, 

apotheken en andere zorgverleners hebben allemaal een unieke “MedMij-naam” 

waarmee ze vindbaar zijn voor jou in je PGO. Meestal zal dit sterk lijken op de 

“normale” praktijk- of apotheeknaam.

3. Vul de zoekterm in en druk op <ENTER>.

Op basis van de ingegeven zoekterm krijg je één of meerdere resultaten te zien.  

Onder de naam van de zorgorganisatie, in dit geval test-huisartspraktijken, zie 

je meteen welke gegevens je op kunt halen. Voor deze twee praktijken kun je 

bijvoorbeeld je medisch dossier ophalen en documenten.

In dit voorbeeld is de test-gebruiker patiënt bij Kwalificatie.cgm-huisarts@medmij.  

Om bijvoorbeeld je dossier op te halen, klik je nu op [MEDISCH DOSSIER] en start  

de flow.
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4. Klik op de knop [INLOGGEN].

5. Geef aan dat je akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden 
en klik op [INLOGGEN MET DIGID].

VOORBEELD 1 -  Inloggen bij DigiD 
met gebruikersnaam en wachtwoord

6.  Nu kom je in het bekende 
overzicht van DigiD terecht.  
Hier moet je aangeven hoe je DigiD  

wilt gebruiken. Voor meer uitleg over  

de verschillende manieren waarop je 

met DigiD in kunt loggen, verwijzen  

we je graag naar  

https://www.digid.nl/inlogmethodes/

Klik op [MET GEBRUIKERSNAAM EN 
WACHTWOORD] en vul je gebruikersnaam 

en wachtwoord in.

Voor de uitleg over het inloggen met de DigiD app, zie pagina 5.
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7. Klik op [INLOGGEN].

8. Toestemming geven

Nu moet je toestemming verlenen aan “ons”, jouw PGO-website en het systeem 

van jouw zorgverlener, om gegevens namens jou met elkaar uit te mogen 

wisselen. Klik op [JA, IK GEEF TOESTEMMING].
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Nadat er een eerste keer medicatie is opgehaald, staan hier je medicatie-

gegevens van de afgelopen keer. Maar nu willen we opnieuw de medicatie-

gegevens ophalen en klikken daarvoor op: [MEDICATIE BIJWERKEN] 
(rechtsboven in het scherm). Gegevens ophalen wordt gestart.

10. Wederom zul je hier akkoord moeten gaan met de gebruiks
voorwaarden en vervolgens klikken op [INLOGGEN MET DIGID].

9. Klik op [INLOGGEN].

VOORBEELD 2 -  Inloggen bij DigiD 
met app op mobiele telefoon

In dit voorbeeld starten we vanaf een ander punt in jouw PGO, bij Medicatie. 
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11. Hier klik je nu op de eerste mogelijkheid [MET DE DIGID APP], 
tegelijkertijd open je de DigiD app op je telefoon of tablet en 
klikt op [START].

Hier geef je de door jouw DigiD 

app gegenereerde code op.

Klik op [VOLGENDE], zowel op  

de website als in de app. Scan de 

QR-code met je telefoon of tablet.  

En klik in je DigiD app op 

[INLOGGEN] en voer je pincode in. 

Sluit af met [OK].

• • • •
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Na een paar seconden of iets langer, afhankelijk van hoeveel gegevens er in 

jouw dossier staan, volgt het volgende scherm:

Jouw gegevens zijn succesvol opgehaald en als je verder naar beneden 

gaat op de website, wordt jouw data allemaal netjes getoond.

12. Vervolgens verschijnt automatisch de volgende pagina 
in de PGO:

Nu hervat de ‘normale’ flow voor het ophalen van jouw gegevens.
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Via het tabblad NETWERK kun je met de knop [ZOEK ZORGORGANISATIES] 
nieuwe zorgverleners toevoegen. Als je al gegevens hebt opgehaald, dan kun 

je met de knop [BIJWERKEN] nieuwe gegevens ophalen.

Nieuwe zorgorganisatie zoeken/opgehaalde gegevens 
bijwerken

Met de hierboven getoonde filtering, kun je meer of minder tonen of heel gericht 

zoeken naar bepaalde onderdelen binnen jouw dossier, bijvoorbeeld alleen je 

Medicatie-afspraken.
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