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De door huisartsen meest gebruikte patiëntenportalen zijn:

Uw Zorg online en MijnGezondheid.net.

De meeste huisartsenpraktijken Nuenen gebruiken 
MijnGezondheid.net

afgekort MGN
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Uitleg MijnGezondheid.net met een korte video
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https://digivitaler.nl/Patiëntenportaal – huisarts – MijnGezondheid.net – video – DigiVitaler

https://digivitaler.nl/patientenportaal-huisarts-mijngezondheid-net-video/
https://digivitaler.nl/patientenportaal-huisarts-mijngezondheid-net-video/


MijnGezondheid.net en de app MedGemak

Via de online patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de app 
MedGemak kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week eenvoudig en 
snel online zorgzaken regelen bij uw huisartsenpraktijk. 

U kunt online: 

• Een afspraak online inplannen bij uw huisartsenpraktijk

• Herhaalmedicatie aanvragen

• Online een vraag stellen aan uw huisarts (E-consult): bijlagen, 
meetwaarden of foto’s sturen.

•



MijnGezondheid.net en de app MedGemak
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•Online inzage in uw eigen medisch dossier :

• Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw 
zorgverlener met u heeft gedeeld)

• Lichamelijk onderzoek (bloeddruk, lengte en gewicht)
• Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie 

en gemaakte afspraken)
• Overgevoeligheden en bijzonderheden
• Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, 

bijvoorbeeld verwijsbrieven)
• Actueel medicatieoverzicht



Voor MijnGezondheid.net moet je je eerst aanmelden
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www.mijngezondheid.net

http://www.mijngezondheid.net/
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Voor MijnGezondheid.net moet je je eerst aanmelden
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Kijk of u hier zelf uw account kan activeren
Log in met uw DigiD account om te kijken of u zelf uw account kan activeren

Of bekijk hoe u uzelf aanmeldt
PharmaPartners eHealth - instructievideo inloggen patiënt en koppelen app 
MedGemak op Vimeo

Patiënten in 
Nuenen zijn 
automatisch 
aangemeld 

Inloggen met de DigiD app op uw 
smartphone of met gebruikersnaam 
en wachtwoord met een sms-controle.

https://vimeo.com/729577144?embedded=true&source=video_title&owner=10237257


Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Na inloggen met uw DigiD moet u eerst akkoord gaan met de 
gebruikersvoorwaarden van MijnGezondheid.net. 



Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Vervolgens krijgt u de vraag of u akkoord gaat met de voorwaarden van de Stichting Amulet. 
Als u op ik ga akkoord klikt kunt u de Aantekeningen functie van het portaal gaan gebruiken. 
Als u op ik ga niet akkoord klikt is deze functie niet beschikbaar. 



Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Vervolgens krijgt u het scherm met de mogelijkheid om een verzoek in 
te dienen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier. 



Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Vervolgens krijgt u het scherm met de mogelijkheid om een verzoek in 
te dienen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier. 



Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Als u op verzoek indienen klikt krijgt u de melding dat uw verzoek is 
ingediend bij uw huisarts met vermelding van de datum. 



Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Eerste keer MijnGezondheid.net gebruiken
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Klik op de tegel 
om dat onderwerp
te openen
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Belletje geeft aan dat 
er een melding binnen 
is gekomen.
Klik daarop om het te 
zien

Menu

De groene cirkel geeft
aan dat er een nieuw 
bericht binnen is gekomen. 
Klik daarop om het te zien.



Melding ontvangen
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Klik op een 
pijltje voor 
de hele 
tekst



Bericht ontvangen
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Bericht versturen
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Klik hier voor een 
overzicht van artsen en 
praktijkondersteuners



Bericht versturen
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Klik op de 
persoon aan wie 
u een bericht wil 
versturen



Bericht versturen
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Bijlage toevoegen

Onderwerp

Vraag Bericht versturen



Afspraak maken en bekijken
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Afspraak maken 
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Afspraak maken
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Mijn medicijnen
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Mijn medicijnen
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Persoonlijk medicijn toevoegen
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Mijn medicijnen
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Mijn medicijnen

35



Mijn dossier
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Mijn dossier
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Overgevoeligheden & bijzonderheden
Hier worden medische situaties getoond die belangrijk zijn 
voor uw huisarts/apotheek om te weten. Denk aan allergieën, 
overgevoeligheden of bijzonderheden. Zo weten huisartsen 
bijvoorbeeld welke medicijnen ze niet moeten geven als u hier 
overgevoelig voor bent. Klopt deze informatie niet? Neem dan 
contact op met uw huisarts en/of apotheek.

Mijn onderwerpen
Wat in uw dossier staat wordt bepaald door uw 
huisarts /apotheek.
Dit zijn de onderwerpen die besproken zijn met uw huisarts 
tijdens een consult.



Mijn dossier
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Uitslagen van uw huisarts
Hier ziet u de uitslagen die uw huisarts met u heeft gedeeld.

Metingen van mijn huisarts
Hier staan uw metingen (lengte, gewicht en bloeddruk) 
van de laatste 14 maanden. Uw huisarts heeft deze 
metingen in uw dossier gezet. Klopt deze informatie niet? 
Neem dan contact op met uw huisarts.



Mijn dossier
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Mijn brieven en documenten
Hier staan de brieven of documenten van en naar uw 
huisarts.

Dossier opslaan
Op deze pagina kunt u uw gegevens in MijnGezondheid.net 
exporteren naar een PDF-bestand. Vervolgens kunt u het 
dossier gemakkelijk afdrukken. Ook vindt u op deze pagina 
een overzicht met loggegevens van de afgelopen twee jaar van 
uw zorgverlener, waarbij u kunt zien wanneer uw zorgverlener 
uw medisch dossier heeft geraadpleegd.
Let op! Deze gegevens bevatten privacygevoelige informatie. 
Graag zorgvuldig omgaan met dit document.



Mijn dossier

40

Mijn gegevens
Dit zijn de gegevens die u bij het installeren 
van Mijngezondheid.net heeft opgegeven



Eigen meting delen en bekijken
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Deze tegel is pas zichtbaar als de huisarts 
deze functie in Mijngezondheid.net heeft 
geactiveerd bij de betreffende patiënt.



Eigen meting delen en bekijken
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Eigen meting delen en bekijken
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Instellingen
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Wij sturen altijd een e-mail wanneer...
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Stuur mij een e-mail wanneer...
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Wij sturen altijd een pushbericht wanneer...

47



Stuur mij een pushbericht wanneer...
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Menu
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Uitloggen
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Inloggen als cursist bij Digivitaler

Ga weer naar digivitaler.nl

Klik op Inloggen Vul de gegevens van je 
inlogkaartje in
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Inloggen als cursist bij Digivitaler

52

Bij de eerste keer inloggen moet de 
Bibliotheekcode en uw naam opgegeven 
worden.



Ingelogd als cursist
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Dag Wil!
Hieronder ziet u een aantal tegeltjes met onderwerpen die gaan over digitale zorg. U kiest een 
onderwerp door op het betreffende tegeltje te klikken. Zo gaat u naar de lesmaterialen die gaan over 
het onderwerp dat u gekozen heeft. Lesmaterialen zijn bijvoorbeeld filmpjes met uitleg en oefeningen.



Mijngezondheid.net
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PATIËNTENPORTAAL –HUISARTS 

Hieronder ziet u één of meer tegeltjes met lesmaterialen. Wanneer u op een tegeltje klikt, dan 
opent een nieuw tabblad met bijvoorbeeld een filmpje of een document. U kunt terugkeren naar 
onderstaand overzicht door het nieuwe tabblad weer te sluiten.



Ook met de app MedGemak kun je gemakkelijk naar 
MijnGezondheid.net via je telefoon.

https://digivitaler.nl/service/portaalhuisarts/digivitaler-portaalhuisarts-intro-film-medgemak.php
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Je hebt daarbij dan de PC of 
laptop niet meer nodig

https://digivitaler.nl/service/portaalhuisarts/digivitaler-portaalhuisarts-intro-film-medgemak.php


MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 
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Download gratis de MedGemak+ app in 
de App Store op de iPhone of Google 
Play Store op de Android Smartphone



MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 
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MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 
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MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 
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Log in op www.mijngezondheid.net

Klik op Menu

Klik op “mijn app koppelen”



MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 
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Pincode aanmaken
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Pushberichten
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Het gebruik van MedGemak
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Thuisarts
Thuisarts.nl  is bedoeld voor mensen 
die informatie zoeken over gezondheid 
en ziekten. Voor meer informatie klik op 
www.thuisarts.nl

Apotheek
Apotheek.nl is de website van alle 
apotheken in Nederland. Voor meer 
informatie over medicijnen, klachten 
of ziekten klik op www.apotheek.nl

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de 
dokter moet.
Klik op www.moetiknaardedokter.nl

http://www.thuisarts.nl/
http://www.apotheek.nl/
http://www.moetiknaardedokter.nl/


Het gebruik van MedGemak
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MedGemak koppelen aan MijnGezondheid.net 

o Download de MedGemak + app              uit                          of                               
op uw smartphone.

o Klik op “Accepteren”

o Vul de “Geboortedatum” en “Activatiecode” in en klik op 

“Registreren”

o Pincode aanmaken

o Bevestig uw pincode

o Uw pincode is opgeslagen en klik op OK

o Voer uw pincode in

o Pushberichten   Klik op Instellingen   en Klik op alles selecteren

o MedGemak is nu gereed voor gebruik 
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Hulp nodig? Wij helpen u!
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o Instructievideo’s en veel gestelde vragen
www.home.mijngezondheid.net/ondersteuning

o Handleiding
Patiëntenportaal huisartsen Nuenen 

o Helpdesk
Iedere maandag van 14:00 tot 16:00 uur bij Seniorweb Nuenen

o Workshop
MijnGezondheid.net/MedGemak

http://home.mijngezondheid.net/ondersteuning


Nog geen DigiD
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o Vraag hem aan
https://digid.nl/aanvragen

o Hulp nodig? 
• Helpdesk

Iedere maandag van 14:00 tot 16:00 uur bij Seniorweb 
Nuenen

• Cursus Werken met de e-Overheid

o Digibeet?
• Cursus Klik & Tik

https://digid.nl/aanvragen


Heeft u interesse
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Meld u aan bij 
- Mw. Mart Lokker, tel. 040-2840219, op werkdagen

tussen 17:00 en 18:00 uur 
- of vul het inschrijfformulier in op www.seniorweb-nuenen.nl

http://www.seniorweb-nuenen.nl/


Bedankt voor uw aandacht !
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