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De Orfeus App voor zwangeren  

altijd je actuele zwangerschapsgegevens bij de hand op de iPhone, iPad, 
android telefoon en - tablet 

De Orfeus App voor zwangeren is ontwikkeld  voor cliënten van verloskundigen praktijken die 

werken met Orfeus Online.  Met deze App beschik je altijd en overal  over je laatste zwangerschaps-

gegevens. Middels een simpele en goed beveiligde login kun je je zwangerschapskaart, echo 

gegevens incl. echofoto en  laboratoriumgegevens ophalen uit Orfeus Online.   

De App is te vinden in de bekende App Store van Apple en de Android Play Store. In overleg met je 

verloskundige kun je door middel van de combinatie van een praktijkcode, BSN-nummer en pincode 

toegang krijgen tot je eigen gegevens.  

Hieronder een korte samenvatting hoe deze App te installeren en hoe het werkt.  

iPhone/iPad 

 Zoek naar de App in de App Store onder de naam ’Orfeus’. Let op dat het gaat om de App 

genaamd: ‘Orfeus voor zwangeren’:  

 



 

 

2 

 Installeer de App zoals aangegeven: 

 

Android 

 Zoek naar de App in de Play Store onder de naam ’Orfeus’. Let op dat het gaat om de App 

genaamd: ‘Orfeus voor zwangeren’:  
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 Installeer de App door op de groene knop met € 1,79 te klikken en verder zoals aangegeven: 

 

 Accepteer de ‘App-machtigingen’: 
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Orfeus App gebruiken (zowel voor Apple als Android) 

Na de installatie verschijnt de Orfeus knikker: 

 
Hiermee is alles klaar voor gebruik.   

 Gebruik  de knikker om de Orfeus voor zwangeren App te starten. 

 
De gevraagde gegevens om te kunnen inloggen, zijn: 

1) Het (LVR) praktijknummer dat je verloskundige je heeft gegeven. 

2) Je eigen BSN. 

3) De pincode die je van je verloskundige hebt gekregen. 

Zodra de gevraagde gegevens correct zijn ingevuld, klik dan op de knop ‘Gegevens ophalen’. In de 

eerste versie van deze App zijn er vier verschillende rapporten beschikbaar. Dit zijn standaard 

rapporten in Orfeus: 
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1) Zwangerschapskaart, voorkant én achterkant:  

   

2) Echo gegevens en 3) laboratorium gegevens: 
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4) Foto-overzicht (bijvoorbeeld echo): 

 

 Indien gewenst, kunnen alle rapporten d.m.v. een e-mail doorgestuurd worden naar een 

(andere of eigen) e-mail adres.  

Gebruik hiervoor de knop  links bovenin het scherm (hiervoor dien je wel een e-

mailadres ingesteld te hebben op je device). 

 

 

Veel plezier met de Orfeus App! 


