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Wat is MijnDianet?

Wij willen u graag goed op de hoogte houden van uw 

dialysebehandeling. Dan kunt u namelijk zelf meedenken 

en meebeslissen. We noemen dat zelfregie. Daarom 

hebben we een digitaal patiëntenportaal voor u laten 

maken: MijnDianet (https://dianet.force.com/portaal). Via 

dit portaal kunt u uw eigen medische gegevens online 

bekijken. Dat gebeurt allemaal op een veilige manier: u 

bent de enige met toegang tot uw account op MijnDianet. 

“Met MijnDianet ben ik beter 

geïnformeerd en meer betrokken bij 

mijn eigen behandeling.”

Wat kan ik met MijnDianet doen?

Op de startpagina kunt u veel informatie uit uw medisch 

dossier bekijken, zoals uw:

• persoonsgegevens (naam, adres, verzekering, 

contactpersonen, enzovoort)

• afspraken (zoals dialyse- en poliafspraken)

• voedingsadvies

• medicatie-overzicht

• laboratoriumuitslagen

Voor thuispatiënten
Dialyseert u thuis? Dan kunt u zelfmetingen zelf 

via MijnDianet invoeren. Uw gewicht en bloeddruk 

bijvoorbeeld. Of de gegevens van de behandeling die u nu 

nog noteert op uw maandlijst. Zo kunnen uw zorgverleners 

op afstand meekijken met uw zelfmetingen. 

dianet.force.com/portaal



Stap 2

• Hier ziet u uw bloeduitslagen van de afgelopen tijd. Ook krijgt u hier uitleg over wat deze bloedwaarden zijn en advies 

over hoe u deze kunt verbeteren. U kunt uw gegevens tot maximaal drie maanden terugzien. Als er de afgelopen drie 

maanden geen wijzigingen in uw gegevens zijn geweest, kunt u gegevens van eerder ook zien. Wanneer u bijvoorbeeld al 

vijf jaar dezelfde medicatie gebruikt dan blijft dat zichtbaar in het portaal. Wanneer u stopt met medicatie dan worden die 

gegevens na drie maanden uit MijnDianet verwijderd.

Mijn laboratoriumuitslagen

Op de pagina ‘Mijn laboratoriumuitslagen’ staat de actuele status van uw bloedonderzoek. Gegevens worden eens per 24 uur 

vernieuwd. Het kan dus maximaal 24 uur duren voordat uw gegevens helemaal actueel zijn.

Stap 1

Deze meters laten uw uitslagen duidelijk zien. Als u op een van de meters klikt, krijgt u nog meer details te zien (zie stap 2). Staat 

de meter in het groen, dan is het goed en hoeft u niets te doen. Staat de meter in het rood, dan klikt u op de meter. U komt dan op 

een nieuw scherm met meer informatie.

Dianet.force.com/portaal
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Voordelen van MijnDianet?
• Met MijnDianet kunt u altijd en overal uw  

medische informatie bekijken. Daardoor weet  

u precies hoe het met uw behandeling gaat.  

• U kunt uw laboratoriumuitslagen inzien en u krijgt 

informatie over wat deze bloedwaarden betekenen. 

Eventueel kunt u uw voeding hierop aanpassen.

• U kunt uw geplande en afgeronde  

afspraken inzien. 

• U kunt uw dieetadvies van de diëtiste inzien. 

• U heeft altijd beschikking over uw  

medi catielijst. Ziet u iets in uw lijst dat  

niet klopt? Aanpassingen kunt u meteen via 

MijnDianet doorgeven. Zo is uw medicatielijst altijd 

up-to-date.

• U kunt met MijnDianet uw gegevens bekijken 

voordat u met uw behandelaar gaat praten. Zo 

kunt u zich voorbereiden op het gesprek over uw 

behandeling.

• U kunt met MijnDianet uw gegevens op een rustig 

moment nalezen en controleren. Ook kunt u 

uw gegevens bespreken met uw familieleden of 

mantelzorger(s).  

Extra voordelen voor thuispatiënten 

Bent u thuispatiënt? Voert u zelfmetingen uit voor 

buikspoeling of thuishemodialyse? Dan kunt u 

zelfmetingen via MijnDianet invoeren. Er is een knop om 

uw  gewicht, hartslag, bloeddruk, of de gegevens van de 

behandeling die u nu nog noteert op uw maandlijst in te 

voeren. Deze gegevens gaan rechtstreeks naar uw medisch 

dossier. Hier blijven ze voor u zichtbaar. 

Wat heb ik nodig? 

U kunt altijd inloggen op MijnDianet. Daarvoor heeft u 

een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon nodig 

en een internetverbinding. 

Let op: 
Vanwege de veiligheid van uw gegevens, moet uw 

computer up-to-date zijn. Zorg er voor dat er een recente 

versie van het besturingssysteem op uw computer staat 

(zoals Windows). U heeft ook een moderne webbrowser 

nodig (niet Internet Explorer, wel bijvoorbeeld Google 

Chrome). 

Dianet.force.com/portaal

gewicht hartslag bloeddruk



Hoe kan ik inloggen?
Doorloop onderstaande stappen bij de eerste keer inloggen.

1 Neem contact op met Dianet via  

mijndianet@dianet.nl voor de aanvraag van  

een account. Vermeld hiervoor uw naam, BSN-nummer, 

e-mailadres en eventueel uw mobiele telefoonnummer in 

de mail. U kunt kiezen of u de code via e-mail of via sms 

wilt ontvangen. Vervolgens maken wij een account voor 

u aan. 

2 U ontvangt een welkomstmail op het e-mailadres 

dat u heeft doorgegeven. In deze mail staat uw 

gebruikersnaam en een link. Door op de link te klikken 

komt u op een scherm waar u een verificatiecode in moet 

vullen. Deze verificatiecode is naar uw e-mail of via sms 

naar uw mobiele telefoon verstuurd op het moment dat 

u op de link klikte. Ziet u de e-mail niet? Kijk dan in uw 

spam box.

3 Vul de verificatiecode in en klik op ‘volgende’. 

4 Vervolgens komt u op een scherm waar u uw eigen 

wachtwoord kunt instellen. Vul uw zelfgekozen  

wachtwoord in en klik op ‘wachtwoord wijzigen’. 

5 Hierna komt u automatisch op de startpagina  

van MijnDianet. 

6 U bent nu voor de eerste keer ingelogd  

op MijnDianet. 

Vervolginlog

1 Ga naar www.dianet.nl, klik op de knop ‘MijnDianet’. 

Of ga rechtstreeks naar  

www.Dianet.force.com/portaal

2 U komt dan op het inlogscherm van MijnDianet. 

Hier logt u in met uw gebruikersnaam, dit is uw 

e-mailadres, en uw zelfgekozen wachtwoord. 

3 Vervolgens komt u op een scherm waar u een  

verificatiecode moet invullen. Deze verificatiecode is 

naar uw e-mail of via sms naar uw mobiele telefoon 

verstuurd. 

Iedere keer als u inlogt ontvangt u een e-mail of sms 

met de verificatiecode. Deze extra beveiligings stap is 

nodig voor de bescherming van uw gegevens. 

4 U bent nu ingelogd op MijnDianet.

Toekomstontwikkelingen

MijnDianet ontwikkelt zich voortdurend. Het is 

daarom mogelijk dat er op dit moment nog medische 

gegevens zijn die u niet kunt inzien in MijnDianet, maar 

in de toekomst wel. MijnDianet zal verder ontwikkelen 

met nieuwe mogelijkheden. 

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van MijnDianet? 

Bijvoorbeeld over het inloggen? Bent u uw wachtwoord 

vergeten? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust 

contact op met Dianet via 030 - 880 88 88 of via 

mijndianet@dianet.nl. We helpen u graag verder! 

Voor wie is MijnDianet? 

MijnDianet is voor alle patiënten van Dianet 

beschikbaar. U kunt geen account aanmaken voor 

familie en/of mantelzorgers. Als u dat wilt, kunt u ze wel 

laten meekijken als u MijnDianet gebruikt. 
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Waarom is MijnDianet gemaakt? 

De overheid wil dat patiënten meer regie op hun eigen gezondheid en zorgproces krijgen. Daarom is het 
VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) opgezet. Dianet 
heeft vanuit dit subsidieprogramma MijnDianet ontwikkeld. 

Wat kost het gebruik van MijnDianet?  

MijnDianet is een gratis service voor onze patiënten. 

Waarom ben ik automatisch uitgelogd?

Wij willen uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zo goed mogelijk beschermen. Daarom wordt u 
automatisch uitgelogd als u enige tijd niet actief bent geweest op uw computer. Wij raden u aan altijd uit te 
loggen als u iets anders gaat doen. 

 
Kan iemand anders mij aanmelden voor MijnDianet?  

Als dat nodig is, kan een familielid of mantelzorger u helpen om uw account voor MijnDianet aan te 
maken. Neem hiervoor contact op met Dianet via MijnDianet@dianet.nl. Vermeld uw naam, BSN-nummer, 
eventueel uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres in de mail. Wij maken vervolgens een account aan 
op uw naam.

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten.  

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via het inlogscherm van MijnDianet. Gebruik hiervoor de optie 
‘wachtwoord vergeten’.

Kan ik het medisch dossier van een familielid bekijken in MijnDianet?  

Het is niet mogelijk om een apart account aan te maken voor familieleden en/of mantelzorgers. Wel 
kunnen familieleden en/of mantelzorgers met u meekijken in MijnDianet. 
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Kan ik in MijnDianet zien welke medicijnen ik gebruik? 

Ja. Via de optie ‘mijn medicatie’ ziet u een overzicht van uw medicijnen. In principe staan al uw medicijnen in het overzicht. 
Mist u iets of klopt er iets niet? Geef dit dan door via de optie ‘medicatieaanpassing’ in MijnDianet.

Er staat een fout in MijnDianet. Wat moet ik doen?  

Geef dit door via MijnDianet@dianet.nl.

Kan ik in MijnDianet persoonlijke informatie wijzigen?  

Nee, op dit moment is dat nog niet mogelijk. Kloppen uw gegevens niet? Geef dit door via  
MijnDianet@dianet.nl.

Is MijnDianet beschikbaar in het buitenland?  

Met een internetverbinding is MijnDianet overal beschikbaar.

Is MijnDianet ook beschikbaar in een andere taal?  

Nee, op dit moment is MijnDianet nog niet beschikbaar in een andere taal.

Hoe actueel is de informatie in MijnDianet? 

Uw gegevens worden eenmaal per 24 uur geüpdatet. Dit betekent dat het maximaal 24 uur kan duren voordat uw 
gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, helemaal actueel zijn.

Hoe lang blijven gegevens staan op MijnDianet? 

In principe kunt u uw gegevens tot maximaal drie maanden terug inzien, als de gegevens nog steeds actueel zijn. Wanneer 
u bijvoorbeeld al 5 jaar dezelfde medicatie gebruikt, blijft dit gewoon in het portaal zichtbaar. Maar wanneer u tijdelijk een 
medicijn (heeft) gebruikt, verdwijnt deze na drie maanden uit MijnDianet.
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