
Handleiding inloggen portaal 

-mijn dossier- 

 

Om alles overzichtelijk te houden, worden alle afspraakbevestigingen en 

spreekuurverslagen opgeslagen in het portaal. U kunt op ieder gewenst 

moment inloggen in uw dossier om deze documenten te bekijken. 

In de mails die u ontvangt van ons staat altijd een link om in uw dossier in 

te loggen. Ook kunt u via de website inloggen. Kies voor ‘inloggen’ en 

daarna voor ‘inloggen verzuimregistratie’. 

 

 

               

 

 

U komt dan op de inlogpagina.  

 

 



Controleer waar u wilt inloggen, ‘het portaal’ of ‘mijn dossier’. 

U kiest hier voor ‘mijn dossier’. De eerste keer moet u het account 

instellen. Klik onderin op ‘wachtwoord vergeten’. 

Vul vervolgens uw geboortedatum, mailadres en ‘ik ben geen robot’ in. 

       

 

U zult nu een mail ontvangen om uw wachtwoord in te stellen. Wees 

geduldig, het kan een paar minuten duren voordat deze mail binnen komt. 

Check voor de zekerheid ook de spam-box/ongewenste mail. Als de mail 

echt niet binnenkomt dan kunt u mailen naar arbo@zakenwijzer.nl of 

bellen naar 088-5056000. 

 

mailto:arbo@zakenwijzer.nl


 

 

U kunt nu het wachtwoord instellen. En daarna opnieuw inloggen. 

           

 

Vervolgens zult u de tweefactor verificatie moeten instellen. Dit kan met 

sms of met Google Authenticator.  



 

Kiest u voor sms, controleer dan uw telefoonnummer en klik op ‘stuur 

sms’. Er wordt nu een token verzonden.  

Voer de token in en klik op ‘valideer’. U komt nu in uw dossier. 

De volgende keer dat u inlogt hoeft u alleen uw e-mailadres, wachtwoord 

in te voeren en daarna de token. Het wachtwoord zal iedere keer dat u 

inlogt hetzelfde zijn, de token zal iedere anders zijn. 

Kiest u voor Google Authenticator, scan dan de QR-code op het scherm. 

Zodra dit ingesteld is kunt u de token invoeren. De volgende keer dat u 

inlogt hoeft u alleen uw e-mailadres, wachtwoord in te voeren en daarna 

de token. Het wachtwoord zal iedere keer dat u inlogt hetzelfde zijn, de 

token zal iedere anders zijn. 



                 

Zodra de token gevalideerd is komt u meteen in uw dossier. 

 


