Handleiding inloggen in OZO-PsyNet
IN DEZE HANDLEIDING
Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het eerste gebruik van OZO-PsyNet.
OZO-PsyNet is een initiatief vanuit GGZ-instellingen, huisartsen en buurtteams in de gemeente
Utrecht. Het is een platform voor cliënten en hun behandelaren, mantelzorgers en overige
zorgverleners. U bepaalt wie u toegang geeft tot uw OZO-PsyNet account, wat u hierin zet en wie er
wat mag zien.
Inloggen op OZO-PsyNet gaat via DigiD, met behulp van de app of met SMS-authenticatie. Zo
ontstaat een veilige omgeving waarbinnen u zelf snel en gemakkelijk met uw betrokken netwerk
kunt communiceren.
In deze handleiding komen de volgende aspecten aan bod:
1. De eerste keer inloggen PsyNet
2. DigiD aanvragen of SMS/app toevoegen
3. Samenwerkingspartners van PsyNet

DE EERSTE KEER INLOGGEN PSYNET
Stap 1: Er zijn op het moment twee websites die verwijzen naar het inlogportaal van OZO-PsyNet.
www.psynet.nl en www.ozoverbindzorg.nl
Afhankelijk van de gekozen website, druk op de knop "log in als client" of "log hier in" en "PsyNet
Cliënten"

Stap 2: Kies nogmaals voor de optie PsyNet en log in met DigiD

Stap 3: Kies of u wilt inloggen met de DigiD app of met DigiD, wachtwoord en SMS-code.
Kiest u voor: - App, Volg de instructies op uw scherm (plaatje 1)
- Wachtwoord en SMS: vul dan uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in en klik
inloggen (plaatje 2)

Plaatje 1
Plaatje 2
Volg vervolgens de instructies op uw scherm om het inloggen te voltooien.
Stap 4: Als u de eerste keer inlogt, krijgt u een scherm met voorwaarden. Accepteer onderaan de
voorwaarden.

Stap 5: Uw OZO-PsyNet account is nu geactiveerd! Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u 24 uur per
dag gebruik maken van PsyNet.

DIGID EN SMS-AUTHENTICATIE AANVRAGEN
A. GEEN DigiD?
Het aanvragen verloopt in een aantal stappen:
Stap 1: DigiD kunt u hier aanvragen.
Stap 2: Klik op DigiD aanvragen
Stap 3: Vul uw Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en adresgegevens in. Klik op 'Volgende'.
Stap 4: Kies wat voor type DigiD u wilt hebben: DigiD app of DigiD met sms-functie. Klik op
'Volgende'.
Stap 5: Kies uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kunt u zelf bedenken, maar zijn wel aan
bepaalde regels gebonden. Vul ook eventueel uw e-mailadres en uw mobiele nummer in. Klik op
'Volgende'.
Stap 6: U krijgt een sms-code op uw mobiele telefoon ter controle. Vul deze in.
Stap 7: Voltooi de aanvraag van uw DigiD. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed!
B. WEL DigiD, GEEN DigiD app of sms-functie
Om de DigiD app te koppelen aan uw DigiD download u de app DigiD op uw smartphone en volgt u
de instructies op uw scherm.
Een sms-functie voor DigiD kunt u via deze website aanvragen.
Klik op de button ‘Inloggen Mijn DigiD’. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna kiest
u voor de optie ‘sms-functie aanvragen’. Na het invoeren van uw mobiele telefoonnummer ontvangt
u ter controle direct per sms een code. Deze voert u in het daarvoor bestemde invoerveld in. Daarna

krijgt u binnen vijf dagen een brief met activeringscode thuisgestuurd. Klik hier om de sms-functie te
activeren.
C. WEL DigiD met SMS, NIEUW mobiel nummer
Hoe u een nieuw telefoonnummer kunt doorgeven voor de sms-functie leest u hier.
D. Problemen met DigiD
Voor problemen met uw DigiD verwijzen wij u door naar de site van DigiD. Klik hier. U kunt ook
contact opnemen met de DigiD-helpdesk. Deze is op werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur
telefonisch bereikbaar via: 0800 - 023 04 35 (gratis).

SAMENWERKINGSPARTNERS VAN PSYNET
Wat is PAZIO?
PAZIO is een patiëntportaal en zij verzorgen voor PsyNet de beveiligde inlog cliënten. U logt in op
PsyNet via PAZIO met DigiD, de meest veilige manier van online inloggen in Nederland. PAZIO slaat
geen inhoudelijke informatie op en gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Mochten ook andere
zorgverleners van u via Pazio werken, bijvoorbeeld uw huisartsenpraktijk dan kunt u na het inloggen
direct hier naartoe doorklikken. Voor meer informatie over Pazio kijkt u op www.pazio.nl.
Wat OZOVerbindZorg?
Voor PsyNet werken wij samen met OZOVerbindZorg. Wij maken van hetzelfde portaal gebruik. U
kunt dan ook de naam van OZOVerbindZorg tegenkomen in het portaal. Hoewel wij van hetzelfde
portaal gebruik maken, vindt er geen uitwisseling van gegevens plaats. U en de mensen die u toelaat
in uw netwerk kunnen als enige in uw PsyNet account. Voor meer informatie kijkt u op
www.ozoverbindzorg.nl.

