Inloggen in Mijn CZ m.b.v. DigId
Bij steeds meer instanties kun je op hun website toegang krijgen tot je gegevens
door er in te loggen op een speciale eigen pagina m.b.v. een gebruikersnaam en
wachtwoord.
Die pagina heet dan meestal “Mijn Xxxx” , bv. Mijn Essent, Mijn Ziggo, Mijn VGZ of
Mijn CZ.
Voor extra beveiliging wordt dikwijls een extra sleutel gevraagd, zoals een pincode,
een TAN-code, een met SMS toegestuurde code of met een smartphone een QRcode te scannen.
Soms moet je inloggen via je DigId-account met een extra pincode of SMS-sleutel.
Die DigId-account heb je ook nodig om bij overheidsinstanties zoals bv. de
Belastingdienst en het CBR in te kunnen loggen. Maar ook niet-overheidsinstanties
zoals ziekenhuizen en zorgverzekeringen, o.a. CZ maken er soms gebruik van.
De DigId-app kun je op je PC en smartphone installeren m.b.v. Google, Google Play
en de App Store (Apple).
Door al deze beveiligingen wordt het soms vrij ingewikkeld om toegang tot je
gegevens te krijgen, vooral omdat ze nogal verschillend zijn.
Een voorbeeld hiervan is de onlangs gewijzigde methode om digitaal toegang te
krijgen tot je gegevens in Mijn CZ bij de zorgverzekering CZ.
Hiervoor moet je minstens in het bezit zijn van een DigID-account, een eigen Mijn
CZ-account bij CZ en een smartphone
Het kan ook met de combinatie computer (PC, laptop of tablet) en smartphone .
Er zijn 2 mogelijkheden
- Inloggen met een Digid-App en pincode
De Digid-app komt op naam met een daarbij behorende pincode.
Deze App kan op één smartphone maar voor één persoon worden
geïnstalleerd
Voor deze procedure heb je dus één smartphone per persoon nodig.
Voor bv. een echtpaar heeft men 2 smartphones nodig om voor ieder in te
kunnen loggen.
- Inloggen via je Digid-account met SMS-controle
In de Digid-app moet dan wel “SMS-controle” zijn geactiveerd
Dit (éénmalig per persoon) activeren kan men door in je DigiD-app op de optie
‘SMS-controle’ te klikken. Men moet dan enige gegevens (o.a. 06-nummer)
invullen. Vervolgens wordt per brief een activeringscode met de activerings
procedure gestuurd.
Deze procedure is geschikt om voor meerdere personen via één
smartphone toegang te krijgen en heeft dus mijn voorkeur.

Voorbeeld inloggen in Mijn CZ m.b.v. SMS-controle.
Onderstaand voorbeeld kan met een smartphone of de combinatie PC- smartphone
worden uitgevoerd
Op de smartphone moet wel de Digid-app met een geactiveerde SMS-controle zijn
geïnstalleerd.
Het inloggen gaat als volgt:
- Open via Google de site Mijn CZ
- Klik in die site in de menubalk op Mijn CZ
- Klik op ‘Nu inloggen’
- Klik op ‘Inloggen met DigiD’
- Klik op ‘Met controle via SMS’
- Vul je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in
- Klik op ‘Inloggen’
- Open op je smartphone de app ‘Berichten’ en lees de gestuurde 6-cijferige
SMS-code
- Vul in je DigiD-scherm die SMS-code in
-

Als alles goed is gegaan opent nu je dossier in Mijn CZ en kun je bv
declareren of de overige beschikbare informatie bekijken.

