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Het Maasstad Ziekenhuis gaat steeds meer digitaal werken. Wij kunnen 

u zo makkelijker informeren en waar mogelijk zorg op afstand leveren.

Wij nodigen u daarom uit om MediMapp te gebruiken. Als u gebruik 

maakt van MediMapp heeft u een duidelijk overzicht van uw zorgpad. 

MediMapp kan gebruikt worden via de computer of door het installeren 

van een app op de telefoon.

U kunt het volgende met MediMapp:
 − Uw actuele afspraken inzien. Als er een nieuwe afspraak wordt 

ingepland is deze terug te vinden in uw MediMapp zorgpad. Ook als 

een afspraak wijzigt, verandert dit in MediMapp. Afspraken worden 

iedere nacht ververst en zijn dus zichtbaar op de dag nadat deze 

door ons is geregistreerd.

 − U kunt hier informatie lezen over uw aandoening, onderzoek of 

behandeling.

 − U vindt per afspraak de belangrijkste informatie om u voor te 

bereiden op uw afspraak.

Als u zelf geen mobiele telefoon of computer heeft, kunt u een familielid 

of mantelzorger vragen om samen met u naar het zorgpad te kijken. 

Advies is om dit via de computer te doen, omdat er ook ingelogd moet 

worden met DigiD.

Het gebruik van MediMapp
Patiënten die gebruik kunnen maken van MediMapp worden hiervoor 

uitgenodigd door de polikliniek of zorgverlener. U kunt op 2 manieren 

gebruik maken van MediMapp, het aanmelden wordt hieronder 

uitgelegd.
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MediMapp gebruiken op de computer

Stap 1  Ga naar: https://zorgpad.

maasstadziekenhuis.nl

Stap 2 Klik op Inloggen met DigiD.  

Stap 3   U bent op het inlogscherm van 

DigiD voor MediMapp. Klik op ‘Ik 

wil inloggen met een controle via 

sms’.

Stap 4  Vul uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in van DigiD. Klik op 

‘Inloggen’.

 

Stap 5  U ontvangt op uw mobiele telefoon een sms code.  

Voer deze in.

   Of gebruik de DigiD app als u dit gewend bent. Ga naar www.

digid.nl voor meer informatie. Eenvoudige uitleg over de 

DigiD app vindt u op de website https://digid.steffie.nl.

Stap 6  U bent ingelogd bij MediMapp. U ziet nu uw actuele afspraken 

staan. Heeft u voor dezelfde aandoening meerdere zorgpaden 

doorlopen, dan ziet u deze ook in MediMapp staan. U kunt 

tussen de zorgpaden wisselen.

https://zorgpad.maasstadziekenhuis.nl
https://zorgpad.maasstadziekenhuis.nl
http://www.digid.nl
http://www.digid.nl
https://digid.steffie.nl
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MediMapp gebruiken via een app op uw telefoon

Download de MediMapp applicatie in 

de Google Play Store (op android) of de 

Apple App Store (iPhone of iPad).

 

Stap 1  Open de MediMapp applicatie en klik op het logo van het

Maasstad Ziekenhuis.

Stap 2   Klik op inloggen met DigiD.

 

Stap 3   U bent op het inlogscherm van 

DigiD voor MediMapp. Klik op ‘Ik 

wil inloggen met een controle via 

sms’.

Stap 4  Vul uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in van DigiD. Klik op 

‘Inloggen’.

 

Stap 5  U ontvangt op uw mobiele telefoon een sms code. 

Voer deze in.

   Of gebruik de DigiD app als u dit gewend bent. Ga naar www.

digid.nl voor meer informatie. Eenvoudige uitleg over de 

DigiD app vindt u op de website https://digid.steffie.nl.

Stap 6  U bent ingelogd bij MediMapp. U ziet nu uw actuele afspraken 

staan. Heeft u voor dezelfde aandoening meerdere zorgpaden 

doorlopen, dan ziet u deze ook in MediMapp staan. U kunt 

tussen de zorgpaden wisselen.

http://www.digid.nl
http://www.digid.nl
https://digid.steffie.nl
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De gegevens in MediMapp
 − Nadat u bent ingelogd ziet u per halte (bolletje) uw afspraken. Bij de 

halte staat alle informatie die belangrijk is voor deze afspraak.  Zo 

weet u hoe u zich moet voorbereiden, wat u mee moet nemen, ziet u 

de locatie waar u moet zijn en u kunt alvast extra informatie lezen.

 − Linksboven kunt u wisselen tussen eventuele verschillende 

zorgpaden of stappen in het zorgpad.

 − Oude afspraken blijven staan en worden grijs maar kunt u altijd 

inzien.

 − Nieuwe afspraken zijn te herkennen aan de blauwe kleur en worden 

toegevoegd zodra de afspraken zijn gemaakt en geregistreerd. 

Meestal zijn ze de volgende dag te zien.

Een voorbeeld van een zorgpad

Hulp nodig?
Kom langs bij Patiëntenvoorlichting in de centrale hal van ons ziekenhuis. 

Medewerkers staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 09.00- 

16.30 uur of via (010) 291 15 81.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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