
Aan de slag met de 
Mijn Bergman Clinics App
Met deze handleiding helpen we u om stapsgewijs de Mijn Bergman Clinics App te 
downloaden en te activeren. 
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	 Inloggen	in	de	Mijn	Bergman	App	 	 	 	 	 7	t/m	9



Activeren van uw 
account via e-mail.

Om uw Mijn Bergman Clinics account te activeren zet u de volgende stappen.

1. Na het maken van een afspraak voor uw eerste consult bij Bergman Clinics, ontvangt 
u automatisch een email op het door u opgegeven mail adres. Open de e-mail.

2. Klikt op de link in de e-mail “Mijn Bergman Clinics activeren”. 

Na het klikken op de link opent uw internetbrowser zich automatisch. Ook ontvangt u 
automatisch via sms een inlogcode op uw mobiele telefoon.
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3. Voer de code uit het sms bericht in op de inlogpagina.

4. U maakt zelf een eigen wachtwoord aan. Vul dit tweemaal in op de inlogpagina. 
Let op: het wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn, minimaal een hoofdletter 
en een cijfer bevatten. Klik tenslotte op “Wachtwoord instellen”.

5. Wanneer u akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden vinkt u het hokje aan en klikt 
op “Akkoord”. 
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6. Selecteer de tekstgrootte die u voor het scherm wilt gebruiken. Klik op “Opslaan”.
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Uw accoount is nu geactiveerd. Met uw nieuwe wachtwoord kunt u vanaf nu inloggen 
via www.mijnbergmanclinics.nl. 
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Downloaden van de 
Mijn Bergman App.

Om de Mijn Bergman Clinics App te downloaden zet u de volgende stappen. 

1. Ga naar de App Store of de Play Store op uw mobiel of tablet.
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2. Type in de zoekfunctie “Mijn Bergman Clinics”. Vervolgens ziet u de Mijn Bergman 
Clinics App en klikt uw op “Download”, en daarna op “Installeer”.



Wanneer de App klaar is met downloaden vindt u hem terug op uw scherm.

6



Inloggen in de Mijn 
Bergman App.
Om te kunnen inloggen in de app dient u eerst uw persoonlijk account te activeren. Zie 
pagina twee van deze folder. Om te kunnen inloggen zet u de volgende stappen.

1. Open de mijn Bergman Clinics app op uw mobiel of tablet.

2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord van uw geactiveerde account in en klik op 
“Inloggen”.     

3. U ontvangt een SMS met de inlogcode. Voer deze code in. Let op dat u de laatst 
ontvangen inlogcode gebruikt. Klink daarna op “Inloggen”. 

7



4. Om het gebruik van de app gemakkelijk te maken, kunt u ervoor 
kiezen om een pincode van zes cijfers in te stellen. Klik op “Pincode instellen”. 

6. Vul nu eigen 6-cijferige code in. Dit doet u tweemaal.

5. Klink nogmaals op “Pincode instellen”.
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7. Uw pincode is nu opgeslagen, druk op “Start”.

De Mijn Bergman Clinics App is klaar voor gebruik. U kunt uw eigen en persoonlijke 
zorgtraject nu volgen.

Heeft u nog vragen over het inloggen? 
Neemt u dan telefonisch contact op via: 088-9000 500.  
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