Ja

Zelf uw zorg
regelen?

ik wil voortaan online mijn
gezondheidszaken regelen.

Naam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnr.

Lever deze antwoordkaart ingevuld in bij de praktijk
of meld u aan via de website van de praktijk of
rechtstreeks bij uw eigen zorgverlener. Nadat wij
uw gegevens hebben geactiveerd, ontvangt u van
ons een e-mail. Daarna kunt u meteen inloggen op
MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-code.

“Mijn bloed wordt
geregeld naar het lab
gestuurd. Op elk moment van
de dag kan ik inloggen bij
MijnGezondheid.net en
zelf de uitslag bekijken.”

“Met mijn drukke
baan is het lastig om
de dokter te bellen en lang
in de wacht te staan. Ik kan
met MijnGezondheid.net een
afspraak maken wanneer het
mij uitkomt.”

Jan (64)

Jetse (36)

Het gemak van
MijnGezondheid.net

De voordelen
• Goed beveiligd, persoonlijk zorgdossier
• Praktijk 24/7 bereikbaar
• Online een afspraak maken
• Vraag stellen via het e-Consult
• Herhaalrecepten aanvragen
• Medicatiepaspoort inzien en afdrukken
• Onderzoeksresultaten bekijken
• Uw eigen medisch dagboek

Via MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig en
snel allerlei zaken regelen met uw huisarts,
praktijkondersteuner of assistente. Met
MijnGezondheid.net is de praktijk 7 dagen
per week, 24 uur per dag bereikbaar.
U kunt online een vraag stellen, maar
ook een afspraak maken. Daarnaast is het
mogelijk een samenvatting in te zien van uw
persoonlijke medische dossier, inclusief uw
medicijngebruik. Zo heeft u altijd en overal
inzage in uw eigen gezondheid. En gaat u
op reis? Neem dan een uitdraai mee van uw
medicatiepaspoort.
Als uw medicijnen bijna op zijn, bestelt u
ze eenvoudig bij via MijnGezondheid.net.
Daar krijgt u ook inzage in uw onderzoeksuitslagen, inclusief de conclusie van uw
huisarts. U hoeft niet meer op een vast
tijdstip te bellen voor de uitslag, maar kunt
inloggen wanneer het ú uitkomt.

“Vragen aan
mijn huisarts stel
ik tegenwoordig thuis
achter mijn computer,
via het e-Consult van
MijnGezondheid.net.”
Nika (28)

Uw privacy staat voorop
Om er voor te zorgen dat uw gegevens
goed beveiligd zijn, logt u in op
MijnGezondheid.net met uw
DigiD met sms-veriﬁcatie.

Makkelijk, betrouwbaar
Heeft u nog geen DigiD met sms?
Ga naar www.digid.nl om het aan te vragen.

