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
apotheek 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 apotheker?
MijnGezondheid.net bestaat uit de modules e-consult,
Geneesmiddel Informatie Patiënt (GIP), medicatie bestellen
en medicatiepaspoort.
E-CONSULT
Via een e-Consult kan de patiënt minder dringende vragen
voorleggen aan u als apotheek. Deze functionaliteit is
volledig geïntegreerd met Pharmacom.

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

GENEESMIDDEL INFORMATIE PATIËNT
Patiënten hebben, op basis van hun actuele
medicatiegebruik, een gepersonaliseerde GIP. Hierin staat
duidelijk beschreven hoe de medicatie gebruikt dient te
worden.
MEDICATIEBESTELLEN
De patiënt kan snel en gemakkelijk herhaalmedicatie
bestellen via het portaal. De aanvragen komen direct
in Pharmacom terecht zodat u deze eenvoudig kunt
verwerken.
MEDICATIEPASPOORT
Patiënten hebben de mogelijkheid om hun
medicatiepaspoort rechtstreeks af te drukken, zonder
tussenkomst van de apotheker.
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DE VOORDELEN VAN
MIJNGEZONDHEID.NET
•	Eenvoudig in combinatie met Pharmacom
MijnGezondheid.net is volledig geïntegreerd met het
apotheekinformatiesysteem Pharmacom.
• 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.

