Regel uw zorg eenvoudig online!

Ja, ik wil online mijn
gezondheidszaken regelen

MijnGezondheid.net: het portaal
voor online communicatie met uw apotheek!
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E-mailadres

Telefoonnummer

Lever deze antwoordkaart ingevuld in bij uw
apotheek of meld u aan via de website van
de apotheek. 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-verificatie of de DigiD-app.

“Voordat ik op reis ga, print ik mijn medicatiepaspoort via MijnGezondheid.net. Mocht
ik in het buitenland een apotheek of arts
bezoeken, dan kan ik laten zien welke medicijnen ik gebruik. Eenvoudig en handig.”

“Onderweg of thuis, met
MijnGezondheid.net regel ik mijn
zorgzaken wanneer het mij uitkomt!”

Het gemak van
MijnGezondheid.net
Met MijnGezondheid.net regelt u eenvoudig en snel
online gezondheidszaken bij uw apotheek. Zo heeft
u 24 uur per dag inzicht in uw medicatie-overzicht
en stelt u heel gemakkelijk online een vraag aan uw
apotheker.

“Ik hoef niet meer te bellen
voor een herhaalrecept. Dat
regel ik met MijnGezondheid.
net gewoon online. Door mijn
drukke baan vind ik dat echt
een uitkomst.”

Ontbreekt er iets in uw medicatieoverzicht, dan kunt
u dit via MijnGezondheid.net doorgeven aan uw
apotheek. Zo zorgen uw apotheek en u er samen
voor dat het overzicht volledig is. Heeft u een
afspraak bij een specialist of gaat u op reis? Print
dan zelf uw medicatiepaspoort.
Als uw medicijnen bijna op zijn, bestelt u ze
eenvoudig online via MijnGezondheid.net.
U hoeft hiervoor de deur niet meer uit.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag ernaar bij
uw apotheek en ontdek zelf het gemak van
MijnGezondheid.net.
Meer informatie vindt u op:
www.mijngezondheid.net

Alle voordelen op een rij
• Makkelijk en betrouwbaar
• Uw apotheek is 24/7 bereikbaar op desktop,
tablet en smartphone
• Online herhaalrecepten aanvragen
indien aangeboden door uw apotheek

• Vragen stellen via een beveiligde verbinding
(e-Consult) - indien aangeboden door uw apotheek

• Medicatiepaspoort inzien en afdrukken
• Medisch dagboek met uw eigen notities
Uw privacy staat voorop
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd
zijn, logt u in op 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 of de DigiD app.

