“Door mijn drukke baan is het lastig om de huisarts te bellen

Veilig en snel

Praktijk 24/7

inloggen

digitaal bereikbaar

Inzage medisch dossier

voor een afspraak. Met MijnGezondheid.net kan dit gewoon
online waar en wanneer het mij uitkomt.”

Uw privacy staat voorop
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in op
www.MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie of de DigiD app. Heeft u
nog geen DigiD met sms of DigiD app? Ga voor meer informatie naar www.DigiD.nl.

Online afspraken

Online vragen

Laboratoriumuitslagen

maken

stellen

bekijken

Online herhaalrecepten
bestellen

Medicatie overzicht

Medicatiepaspoort
inzien en afdrukken

Het gemak van MijnGezondheid.net

Aanmelden bij MijnGezondheid.net

Met MijnGezondheid.net is de huisartsenpraktijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
digitaal bereikbaar. Via MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken
online regelen met uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente.

Stap 1		

		

Ga naar www.MijnGezondheid.net, klik rechtsboven op “inloggen” en
vervolgens op “inloggen met DigiD”.

Stap 2

Login met uw DigiD met sms of met de DigiD app.

Stap 3

Lees en accepteer de voorwaarden en privacyverklaring.

Stap 4

Stel de e-mail notificaties in. (Zie onderstaande tip)

Stap 5

Uw aanmelding is afgerond! U kunt nu gebruik maken van de 		
functionaliteiten die uw zorgverlener aanbiedt.

Tip		

Neem de instellingen binnen MijnGezondheid.net door om de 		
gewenste e-mailnotificaties te ontvangen.

MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om online afspraken te maken, vragen
te stellen, herhaalrecepten te bestellen en labuitslagen in te zien. Daarnaast is
het mogeljk een samenvatting in te zien van uw medisch dossier, inclusief uw
medicijngebruik. Heeft u een medicatiepaspoort nodig, deze kunt u ook zelf printen.
Afhankelijk van wat uw huisarts aanbiedt kunt u gebruik maken van deze
functionaliteiten. Zo heeft u altijd en overal inzage in uw eigen gezondheid.
MijnGezondheid.net is makkelijk en betrouwbaar!
Kijk op de website van uw huisarts of ga naar www.MijnGezondheid.net voor meer
informatie.

“Vragen stel ik waar en wanneer het mij uitkomt
via MijnGezondheid.net.”

