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Sinds 18 april jl kunt u op MijnMUMC+ (https://mijn.
mumc.nl) alleen nog inloggen met uw DigiD.
DigiD is een erkende en veilige authenticatiemethode. 
DigiD wordt ook gebruikt door de meeste zorgverzeke-
raars, gemeenten, de Belastingdienst en andere grote 
overheidsinstanties. U kunt dus niet meer gebruik 
maken van uw oude MUMC+ gebruikersnaam. Indien 
u nog geen digiD heeft, kunt  uw digiD aanvragen via 
https://digid.nl

Hoe krijg ik toegang tot MijnMUMC+?
Indien u als patiënt ingeschreven bent bij Maastricht 
UMC+ heeft u automatisch toegang tot MijnMUMC+. 
Indien u als patiënt één van onze buitenpoli’s bezoekt 
staat u ook ingeschreven in het MUMC+. Indien u nog 
niet ingeschreven staat bij het Maastricht UMC+, kunt 
u dat doen bij het Bureau Patiëntenzorg registratie. 
Neem hiervoor de gegevens van uw ziektekostenver-
zekering en een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt 
alleen uw eigen MijnMUMC+ inzien, het dossier van 
derden (ouders, kinderen) inkijken is nog niet mogelijk.

Gewijzigde inlogmethode bij MijnMUMC+

Welke gegevens staan in MijnMUMC+
• Uw afspraken.
• Uitslagen van onderzoeken. U ziet deze uitslagen met 

vertraging, zodat uw zorgverlener de kans krijgt ze eerst 
met u te bespreken. Bij de uitslagen in MijnMUMC+ staat 
namelijk geen verdere uitleg. Nog niet alle onderzoeksuit-
slagen zijn te vinden in MijnMumc+. 

• Op dit moment kunt u de uitslagen vinden van:
 - Algemene klinische chemie
 - Klinische neurofysiologie (KNF)
 - Haematologie
 - Medische Microbiologie
 - Pathologieverslagen (vanaf 1 januari 2016).
• Uw documenten, zoals brieven van de medisch specialist 

naar uw huisarts. Brieven van de huisarts naar de me-
disch specialist kunt u niet inzien via MijnMUMC+.

• Brieven van het Oncologiecentrum worden met vertra-
ging van 7 dagen in MijnMUMC+ getoond. 

• Uw algemene medische gegevens, zoals allergieën, risico-
factoren, etc.

• Uw persoonlijke gegevens zoals die bij ons bekend zijn 
zoals naam, adres, huisarts en zorgverzekering.



Nummerweergave 
toestellen CTbM 

U heeft er vast al vaker van gehoord. 
Maar wat houdt het eigenlijk in? En 
in hoeverre is het bij u als patiënt 
van toepassing?
Shared decision making of gedeelde 
besluitvorming is te omschrijven als 
een gezamenlijk besluit tussen de 
arts en u als patiënt. De arts maakt 
duidelijk dat er een keuze is tussen 
verschillende (behandelings)moge-
lijkheden, licht de voor- en nadelen 
ervan toe en helpt u om de afwe-
gingen die in de beslissing spelen, te 
begrijpen en aan te geven wat voor 
u belangrijk is.

U heeft altijd recht op goede infor-
matie. Hieronder volgen 3 goede 
vragen die u kunnen helpen om die 
goede informatie te krijgen.

1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 
 Zet met uw arts op rij welke 

mogelijkheden er zijn. Dat zijn 
er altijd minstens twee, zoals 
“direct behandelen of even 
afwachten?”. Bijvoorbeeld: “Is 
het beter om meteen te starten 
met beademing of toch nog even 
afwachten”?

2. Wat zijn de voordelen en de 
nadelen van die mogelijkheden?

 Iedere behandeling heeft zijn 
voor- en nadelen. Een behande-
ling kan uw klachten verhelpen, 
maar er kunnen ook weer risico’s 
aan verbonden zijn of medische 

Al onze toestellen, behalve het hoofdtoestel van het secretariaat, zijn 
afgeschermd voor nummerweergave. Indien wij telefonisch contact 
met u opnemen,  krijgt u als nummerweergave “anoniem” in uw 
display te zien. Dit om te voorkomen dat u gaat terugbellen op een 
toestelnummer dat op dat moment misschien niet bemenst is. Als 
er met u een telefonisch consult is gepland dan graag opnemen bij 
anonieme beller. Het is fijn als onze medewerker u op het afgespro-
ken tijdstip aan de lijn krijgt.

1 jaar LMS!
Het LMS (Leer Management Sys-
teem) is inmiddels al 1 jaar in de 
lucht. Er hebben zich in totaal al 
4250 hulpverleners geregistreerd 
om een e-learning te doorlopen of 
informatie op te zoeken. Dit is een 
groot succes.
Heeft u het scholingsprogramma 
nog niet bekeken? Dat  kan gewoon 
op www.ctbscholing.nl. Hier kunt 

u in de mediatheek veel informatie 
vinden en filmpjes bekijken die voor 
u van toepassing zijn.
Indien  u als zorgvragen of als man-
telzorger een e-module wil doorlo-
pen dan kan dat gratis door u aan 
te melden ( na registratie) bij een 
leerroute. Heeft u vragen? Kijk op 
bovenstaande site bij “veel gestelde 
vragen”.

Shared decision    making in de spreekkamer.



Kijk op onze website www.longziekten.mumc.nl

Shared decision    making in de spreekkamer.

Het CTbM wenst u alvast fijne zomermaanden!

en/of sociale gevolgen hebben. 
Vraag uw arts naar resultaten 
van de verschillende behandelin-
gen. Wat kan een behandeling u 
opleveren? Verhoogt uw behan-
deling uw overlevingskans of 
vermindert het alleen maar uw 
klachten? Wat zijn de eventuele 
risico’s, gevolgen en bijwerkin-
gen? Wat als u kiest om niet te 
behandelen?

3. Wat betekent dat in mijn situa-
tie?

 Uw persoonlijke situatie is be-
langrijk voor de keuze. Hoe is uw 
thuissituatie, wat is uw beroep, 
wat is uw leeftijd? Wat zijn uw 
wensen en doelen? Ook voor uw 
arts is dat belangrijk om dit te 
weten.  Zo kan de arts het medi-
sche advies hierop aanpassen.

Andere tips voor tijdens het gesprek
Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen.  Stel deze ook 
altijd. Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt, of indien u ergens over 
twijfelt.  Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo 
kunt u samen met uw arts nagaan of u het goed begrepen heeft. 

Meer info over dit onderwerp kunt u vinden bij Nederlandse 
Patiëntenfederatie Nederland op www.Patientenfederatie.nl



Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Wij 
staan altijd open voor suggesties.

Centrum voor Thuisbeademing 
Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T.  +31 (0)43 387 63 84
F.  +31 (0)43 387 63 44
E.  ctbm@mumc.nl
W.  www.mumc.nl

Abonneren op deze nieuwsbrief? 
Meld dat dan op bovenstaand 
mailadres. Aanmelden kan ook via 
onze website. U kunt zich trouwens 
ook te allen tijde afmelden voor de 
nieuwsbrief.

Gaat u op vakantie met beademing?
Neem 6 weken voor vertrek contact op met het secretariaat van het 
CTbM. Of raadpleeg uw informatieklapper of onze website voor de 
procedure. 

Informatie met betrekking tot Evaluatie maatregelen gehandicaptenzorg 
thuis en voorkomen zorgval

Veel patiënten met thuisbeademing 
krijgen buiten het ziekenhuis te 
maken met zorgverleners die hulp 
bij persoonlijke verzorging verlenen 
en eventueel ook beademingsge-
relateerde handelingen verrichten.  
De organisatie van deze zorg kan 
ingewikkeld zijn en op verschillende 
manieren gefinancierd worden.
Graag willen we u via deze nieuws-
brief  attenderen op actuele ontwik-
kelingen rondom Persoonsgebonden 
Budget (PGB)  en het Persoonlijk 
Assistentie Budget. Hieronder volgen 
een aantal links naar actuele ontwik-
kelingen hieromtrent.

• Brief d.d. 18 juni 2019 van Per Saldo 
aan Vaste Tweede Kamer commissie 
m.b.t. knelpunten PGB ZVW (zorgver-
zekering)

(Thuis)zorg bij patiënten met beademing

https://files.pgb.nl/app/up-
loads/2019/06/18104953/In-
breng-Per-Saldo-AO-Wijkverpleging.
pdf

• Kamerbrief d.d. 6-6-2019 over 
evaluatie maatregelen gehandicap-
tenzorg thuis en voorkomen zorgval
https://www.sociaalweb.nl/
wetten/kamerbrief-over-evalua-
tie-maatregelen-gehandicapten-
zorg-thuis-en-voorkomen-zorgval

• Via onderstaande link kunt u de 
Evaluatie persoonlijk assistentiebud-
get downloaden. 
https://www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/rapporten/2019/04/12/eva-
luatie-persoonlijk-assistentiebudget

• https://www.sociaalweb.nl/
cms/files/2019-06/1559910337_
evaluatieonderzoek-maat-
werk-in-de-wlz-zorg-thuis.pdf


