Hét portaal voor online communicatie
met uw patiënten
MijnGezondheid.net Beter voor de patiënt, beter voor u, makkelijk en betrouwbaar.

De overheid, verzekeraars en zorgverleners moedigen
patiënten aan verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen gezondheid. Patiënten nemen deze
verantwoordelijkheid in samenwerking met hun huisarts
en apotheker. Moderne communicatiemogelijkheden,
zoals die binnen het patiënten portaal MijnGezondheid.
net, ondersteunen deze samenwerking.
Via het patiënten portaal MijnGezondheid.net is uw
huisartsenpraktijk 24 uur per dag en 7 dagen per week
online bereikbaar. Hiermee vergroot u de toegankelijkheid
voor uw patiënten en biedt u een uitstekende service.
Daarnaast biedt MijnGezondheid.net u de mogelijkheid om
uw werkproces efficiënter in te richten. Met als doel: het
leveren van meer zorg in minder tijd.

Wat biedt MijnGezondheid.net
voor u als huisarts?
MijnGezondheid.net bestaat uit de modules afspraak
maken, e-consult, herhaalrecepten bestellen en
labuitslagen. U kiest welke modules het beste passen bij
uw praktijk.
AFSPRAAK MAKEN (webmodule beschikbaar)
Uw patiënten kunnen via MijnGezondheid.net een afspraak
maken voor een bezoek aan uw praktijk. Deze afspraak
verschijnt direct in uw Medicom-agenda.

MEER INFORMATIE?
Neem gerust contact met ons op via
088 688 8888 of
ehealth@pharmapartners.nl
www.pharmapartners.nl

E-CONSULT
Via een e-Consult kan de patiënt minder dringende vragen
voorleggen aan u als huisarts, de praktijkondersteuner
of de assistente. Ook deze functionaliteit is volledig
geïntegreerd met Medicom.
HERHAALRECEPTEN BESTELLEN
De patiënt kan snel en gemakkelijk herhaalmedicatie
bestellen via het portaal. De aanvragen komen direct in
Medicom terecht zodat u deze eenvoudig kunt verwerken.
LABUITSLAGEN
Stel uw laboratoriumuitslagen beschikbaar aan uw
patiënten. U bepaalt zelf welke uitslagen getoond worden
op MijnGezondheid.net.

Webmodules

Wanneer u gebruik maakt van de module afspraak maken
kunt u een webmodule op uw eigen website plaatsen. Met
deze webmodule kunnen uw patiënten zonder in te loggen
met hun DigiD met sms-code online een afspraak maken via
een knop op uw website.

Beschikbaar stellen van het
patiëntendossier
U kunt het dossier van een patiënt vanuit Medicom
beschikbaar stellen op het optimaal beveiligde platform
MijnGezondheid.net. Het patiëntendossier bestaat uit
onderstaande functionaliteiten:
MEDISCH DOSSIER
Uw patiënten hebben inzicht in hun episodes, actuele
medicatie, intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Vanuit het dossier kunnen patiënten de bijbehorende
teksten van Thuisarts.nl en de Geneesmiddel Informatie
Teksten van kennisinstituut Health Base inzien en printen.
BERICHTEN VERSTUREN
Als zorgverlener kunt u individuele patiënten of
patiëntselecties veilig een bericht sturen.
MEDICATIEPASPOORT
Uw patiënten kunnen vanuit MijnGezondheid.net
zelf een medicatiepaspoort opslaan of printen. Het
medicatiepaspoort toont actuele medicatie, intoleranties,
contra-indicaties en allergieën. De tekst is opgesteld in het
Nederlands en Engels.
MEDISCH DAGBOEK
U biedt uw patiënten een veilige omgeving voor het
maken van aantekeningen over hun gezondheid. Deze
aantekeningen zijn niet zichtbaar voor u als zorgverlener.
Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de patiënt zelf.
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DE VOORDELEN VAN
MIJNGEZONDHEID.NET
•	Eenvoudig in combinatie met Medicom
MijnGezondheid.net is volledig geïntegreerd met het
huisartsinformatiesysteem Medicom.
• Mobiel bereikbaar
U kunt MijnGezondheid.net gebruiken op een tablet en mobiele
telefoon door middel van een responsive design.
• Veilige inlog met DigiD
MijnGezondheid.net voldoet aan het hoogste veiligheidsniveau.
Door het inloggen met DigiD en een sms-code is het portaal
optimaal beveiligd.
• Stevige juridische basis
MijnGezondheid.net heeft eigen voorwaarden die de rechten en
plichten beschrijven van u als zorgverlener en van de patiënt.

