Start nu met uw digitale zorgdossier via MijnGezondheid.net
Sept. 2015
Geachte heer/mevrouw,
Uw huisartspraktijk Pijper nodigt u van harte uit om uw eigen zorgdossier te openen op
MijnGezondheid.net.
Wat houdt deze digitale service in ?
 24 uur per dag de mogelijkheid tot aanvragen van uw herhaal medicatie. U
ontvangt een bevestiging nadat uw aanvraag door ons is verwerkt.
 De mogelijkheid om het actuele overzicht van uw medicatie uit te printen.
 24 uur per dag de mogelijkheid om zelf uw afspraak met de huisarts of de
assistente in te plannen (of te wijzigen).
 Inzage in de titel-regels van uw medische dossier.
 Inzage in uw laboratorium gegevens.
 Via de beveiligde verbinding een vraag stellen aan uw huisarts. Het antwoord
wordt (samen met de vraag) onderdeel van uw dossier. Dit is het zg. e-Consult.
 U kunt een pagina met uw eigen logboek of aantekeningen maken. Dit is een
pagina voor uzelf; deze gegevens worden niet teruggekoppeld naar de praktijk.
U kunt de mogelijkheden van MijnGezondheid.net ook online bekijken via
www.demomijngezondheid.net.
Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?
Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij onze huisartspraktijk, kunnen
een dossier openen op MijnGezondheid.net.
MijnGezondheid.net is strikt persoonsgebonden. U kunt alleen uw eigen dossier, via uw
eigen DigiD beveiliging inzien.
Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?
Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-verificatie en dus ook
een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen daarvan vindt u op
www.digid.nl.
Wanneer u interesse hebt om uw eigen dossier op MijnGezondheid.net te openen, kunt u
dat op twee manieren doen:
1. Klik op de button “MijnGezondheid.net” op de website van onze praktijk. Of
2. Ga rechtstreeks naar www.Mijngezondheid.net.
Wanneer u zich de eerste keer wilt aanmelden, wordt u gevraagd een aantal gegevens in
te vullen en uw toestemming te verlenen voor het uitwisselen van uw medische
gegevens. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd
dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.
Wij nodigen u graag uit om bij uw eerste bezoek goed te controleren of het dossier en
uw medicatie correct vermeld staat. Wilt u eventuele onjuistheden aan ons melden ?!
Met vriendelijke groeten,
De heer O. Pijper en mevr C. van Vliet, huisartsen

