Zo blijven uw gegevens privé
Inloggen met DigiD
MijnGezondheid.net maakt gebruik van een veilig, besloten
netwerk op internet, zoals dat bekend is van internetbankieren.
Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD
met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie
over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

Privacy Medisch Dagboek gewaarborgd
U kunt op MijnGezondheid.net informatie toevoegen
die u alleen zelf kunt zien. Stichting Amulet biedt deze
functionaliteit aan en verzorgt het technisch beheer.
De onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek
ziet erop toe dat de Stichting Amulet zich aan de privacy
wetgeving houdt.

Meer informatie
Wilt u uw eigen dossier op MijnGezondheid.net?
Vraag uw zorgverlener naar de mogelijkheden:
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Wat is MijnGezondheid.net?
Uw eigen zorgdossier
MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op
internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken
makkelijk en snel te regelen. Uw a p o t h e e k ( en/of
huisarts) geeft u online inzage in een deel van uw dossier.
Verder kunt u op het portaal eerder voorgeschreven
medicijnen bestellen, en een e-Consult aanvragen bij
apotheker. Ook vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare
informatie over uw medicijnen en aandoeningen.

Uw informatie op MijnGezondheid.net
Medisch dossier
Een overzicht van de gezondheidsklachten en aandoeningen
waarvoor u onder behandeling bent en die bekend zijn bij
uw apotheek

Herhaalrecepten aanvragen
Medicijnen die al eens eerder zijn voorgeschreven,,kunt
eenvoudig op twee manieren opnieuw aanvragen. Namelijk
via de website van de apotheek ‘aanvraag herhaalrecept of via
MijnGezondheid.net.
e-Consult aanvragen
Een minder dringende vraag stuurt u via MijnGezondheid.net
naar uw apotheker. Zodra het antwoord binnen is op het
portaal, krijgt u een e-mail.

Medicijnen
Alle medicijnen waarvan de huisarts en/of apotheek weet
dat u ze gebruikt. Door uw zorgverleners geregistreerde
overgevoeligheden en aandoeningen waardoor het gebruik
van bepaalde medicijnen onverstandig kan zijn, staan ook vermeld.

Goed geregeld
MijnGezondheid.net is een initiatief van uw apotheek Om
er zeker van te zijn dat de uitwisseling van gegevens met
apotheek goed en betrouwbaar is geregeld, zijn spelregels
nodig. Wanneer u voor de eerste keer inlogt op
MijnGezondheid.net, wordt
een akkoordverklaring
aangeboden waarin deze spelregels staan. Nadat u op
‘akkoord’ heeft geklikt, krijgt u toegang tot het portaal. Is
iets niet duidelijk, aarzel dan niet om uitleg te vragen aan uw
apotheker.

Dit regelt u op MijnGezondheid.net

Reisdocument (medicatiepaspoort) printen
Voor u op reis gaat, kunt u zelf een actueel overzicht printen
van de medicijnen die u gebruikt. Het reisdocument is zo
opgesteld, dat artsen en apothekers in binnen- en buitenland
ermee uit de voeten kunnen.

Medisch dagboek
Bent u bijvoorbeeld voor rugklachten onder behandeling bij
een fysiotherapeut of gebruikt u medicijnen zonder recept, dan
kunt u dit toevoegen aan uw gegevens op MijnGezondheid.net.
Zo houdt u zicht op uw gezondheid. Deze informatie is niet
zichtbaar voor uw huisarts of apotheker.
Betrouwbare informatie
over medicijnen en ziekten
Op MijnGezondheid.net kunt u in alle rust en in begrijpelijk
Nederlands nalezen wat een nieuw voorgeschreven medicijn
doet en welke behandeling bij de aandoening. Er wordt
gebruikgemaakt van betrouwbare informatie, opgesteld door
het Nederlands Huisartsen Genootschap en kennisinstituut
Health Base.

De mogelijkheden op MijnGezondheid.net kunnen verschillen.
Deze worden bepaald door de huisarts en/of apotheker die u
MijnGezondheid.net aanbiedt/aanbieden. MijnGezondheid.net is
niet geschikt voor spoedeisende gevallen.

