
•  Alle patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van  
het UMC Utrecht, hebben toegang tot Mijn UMC Utrecht.

•  Inloggen in Mijn UMC Utrecht kan alleen via DigiD met sms-functie of  
via de DigiD-app. U kunt DigiD aanvragen via de website www.digid.nl

•  Wilt u als ouder inloggen in Mijn UMC Utrecht van uw kind? Dan moet u 
eerst een machtiging aanvragen bij de polikliniek. Hiervoor hebt u nodig: 
• het identiteitsbewijs van uw kind 
• uw eigen identiteitsbewijs

•  Wilt u als wettelijk vertegenwoordiger inloggen in Mijn UMC Utrecht  
van een patiënt? Dan moet u eerst een machtiging aanvragen bij de 
polikliniek. Hiervoor hebt u nodig: 
• het identiteitsbewijs van de patiënt die u vertegenwoordigt 
• uw eigen identiteitsbewijs 
• een beschikking als curator of mentor

Inloggen in 
Mijn UMC Utrecht
mijn.umcutrecht.nl

Hoe krijgt u toegang tot 
Mijn UMC Utrecht?

Stap 4
Ga naar de website: 
mijn.umcutrecht.nl

Stap 5
Druk op de blauwe knop 

‘Inloggen met DigiD’

Stap 6
U komt op een invulscherm 
‘inloggen bij UMC Utrecht’. 

Hier kunt u inloggen met uw 
DigiD gebruikersnaam, 

wachtwoord en sms-code

Stap 7
U bent nu ingelogd 

in uw patiëntenportaal

mijn.umcutrecht.nl
DigiD gebruikersnaam

Inloggen met DigiD DigiD



Stap 1 Ga naar de website: mijn.umcutrecht.nl

Wat hebt u nodig?
U komt in Mijn UMC Utrecht via internet op uw computer, tablet of  
mobiele telefoon. 

Om in te loggen hebt u nodig:

• Een DigiD met sms-functie  (houd uw mobiele telefoon bij de hand)
of
• De DigiD-app op uw mobiele telefoon

Hoe kunt u inloggen? 

Inloggen als gemachtigde?
• Volg stap 1 t/m 3.
• Na inloggen ziet u voor wie u gemachtigd bent.
•  Klik op de naam van de persoon waar u het dossier van wilt bekijken.
•  Om weer te wisselen naar uw eigen dossier, klikt u boven in beeld op  

uw eigen naam.

Hulp nodig of vragen over Mijn UMC Utrecht?
Bezoek de ICT Patiëntenhelpdesk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

U kunt ook contact opnemen via:
T. 088 75 68890
E. patientportaal@umcutrecht.nl

Bezoekadres
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres
Postbus 85090
3508 AB Utrecht 20
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Stap 2 Druk op de blauwe knop: Inloggen met DigiD

Stap 3 
U komt op een scherm van DigiD. Hier logt u in met uw DigiD met sms  
of via de DigiD-app.


