
 

 

Gebruikershandleiding Franciscus Artsenwijzer  

 

Inloggen en uw eigen contactgevens bekijken en gebruiken 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Log hier in met uw 

gebruikersnaam (e-mailadres) 
en wachtwoord. Deze heeft u 

ontvangen na het activeren van 
uw account bij MDL-solutions. 

Als u uw wachtwoord bent 
vergeten klikt u op ‘wachtwoord 

vergeten’ en ontvangt u op uw 

e-mailadres een link om een 
nieuw wachtwoord aan te 

maken. 
 

Het wijzigen van uw eigen 
contactgegevens is alleen 

mogelijk in de app. 
 

Onder de knop 

(rechtsonder of op de 
homepagina) kunt u uw 

contactgevens wijzigen of uw 
wachtwoord veranderen. 

 
 

 

 
 

U kunt uw contactgegevens ook 
wijzigen binnen het tabblad 

personen. U zoekt uzelf dan op 
en klikt op ‘Bewerk gegevens’ 

onder uw foto. Na het bewerken 
klikt u linksonder op Bewaar 

gegevens. 
 

 
Hoe meer velden u invult en hoe 

actueler uw gegevens zijn, hoe 
beter u vindbaar bent voor de 

gebruikers. Het toevoegen van 

een foto vergroot de 
herkenbaarheid. 



 

 

 

 

Contactgegevens zoeken en gebruiken 

 

Klik op Artsenwijzer om het zoekscherm te openen. 

U ziet hier de tabbladen Personen en Organisaties. 

 

 

 

Met deze knoppen kunt u switchen van categorieën naar een 

volledige lijst namen op alfabetische volgorde. 

 

 

Personen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisaties 

 

In het zoekveld kunt u op 

diverse termen (bijvoorbeeld 

voor-/ achternaam, 

specialisme, praktijk, adres) 

zoeken.  

 

Klik op het plusje om een 

categorie te openen. Met het 

minnetje sluit u de categorie 

weer. 

 

Als u klikt op de persoon die 

u zocht vindt u alle bekende 

contactinformatie. Door op 

het e-mailadres of 

telefoonnummer te klikken 

kunt u gelijk contact zoeken 

met de persoon 
 

 

 

U vindt hier categorieën met spoednummers en 

overleglijnen (niet spoed) van de specialismen in het 

Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

 

In het zoekveld kunt u hier niet zoeken op naam, maar 

alleen op specialisme. 

 

 

Onder de categorie Vakgroepen en locaties vindt u 

onder andere wederom de spoednummers en de 

overleglijnen, alsmede het e-mailadres van de 

polikliniek en de specialisten binnen de vakgroep. 

 

 


