
Inloggen in MijnSEIN

Via het persoonlijke patiëntenportaal heeft u 
veilige toegang tot uw online medische dossier.  
MijnSEIN is altijd en overal veilig toegankelijk. 
En werkt op computer, laptop, smartphone en 
tablet. Inloggen in MijnSEIN gaat via inlog met 
wachtwoord en SMS-code. 

Eerste keer inloggen
Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig, 
zoals informatie over uw gezondheid. Daarom 
is een eenmalige controle (ID-check) van uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig om 
te kunnen aanmelden in MijnSEIN. Dit gebeurt 
aan de polikliniekbalie bij SEIN. 

Neem daarom uw rijbewijs, paspoort of iden-
titeitskaart mee naar uw afspraak. En uw mobiele telefoon voor het veilig inloggen. 
U kunt na uw afspraak direct aanmelden en inloggen. Voor de aanmelding en eerste 
inlog krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail toegestuurd. 

Meer informatie kunt u vinden op www.sein.nl/mijnsein. 
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Wat hebt u nodig?
 Computer, laptop, tablet of smartphone
 E-mailadres
 Mobiele telefoon voor SMS-code

Waar inloggen?
Inloggen kan op twee manieren:  
 www.sein.nl/mijnsein
 App: Ga voor de app naar de AppStore (iOS) of 

 Google PlayStore (Android) en zoek naar ‘MijnSEIN’ 
 U ziet dan een inlogscherm. 

Eerste keer aanmelden
 U ontvangt van SEIN een e-mail met daarin uw gebruikersnaam en tijdelijke wacht- 

 woord.
 Deze vult u in op het inlogscherm.
 U ontvangt op uw mobiele telefoon een SMS voor de laatste stap om in te loggen.
 Daarna heeft u toegang tot uw eigen MijnSEIN.

Hoe inloggen?
 U kunt inloggen op MijnSEIN met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 U ontvangt op uw mobiele telefoon een SMS-code voor de laatste stap om in te loggen.
 Daarna heeft u toegang tot uw eigen MijnSEIN.

Voor vragen over uw persoonlijke gegevens of het gebruik van uw patiëntenportaal kunt u 
een e-mail sturen naar mijnsein@sein.nl. 
U kunt ook bellen met onze Helpdesk via 023 – 55 88 001. Onze collega’s zijn bereikbaar 
tijdens kantooruren.

Volg SEIN via: www.sein.nl | Facebook | Twitter | LinkedIn


