Regel uw zorg eenvoudig online!
Per juli 2020 wordt het wettelijk verplicht om alle patiënten toegang te geven tot hun eigen
medische gegevens. De huisartsen en apothekers van Zorggroep Katwijk hebben dat al enige tijd
geleden voor u geregeld. Met MijnGezondheid.net kan iedereen 24 uur per dag en 7 dagen in de
week “online” allerlei zorgzaken regelen bij de eigen huisarts en apotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld op
een beveiligde manier per e-mail vragen stellen aan uw huisarts (het zogenaamde e-consult).
Ook kunt u 7 x 24 uur herhaalrecepten bestellen en afspraken maken voor een bezoek aan de
dokter. Zie voor meer informatie hierover: https://home.mijngezondheid.net/.
Iedere patiënt kan zich aanmelden voor dit patiëntenportaal. Om alles nog makkelijker te maken is
als aanvulling hierop sinds kort ook een speciale App beschikbaar: MedGemak. Hiermee kunt u via
uw smartphone of tablet toegang tot uw gegevens krijgen waar en wanneer u dit wilt. Nadat u de
app eenmalig met uw DigiD gekoppeld hebt aan MijnGezondheid.net, kunt u veilig inloggen. Hiervoor
is een zelfgekozen vijfcijferige pincode voldoende. MedGemak App werkt overigens op alle types
tablets en smartphones.
Bent u naar aanleiding van bovenstaande enthousiast geworden, dan kunt u de volgende stappen
nemen:
Stap1:
Om te starten met MedGemak, heeft u een account voor MijnGezondheid.net nodig.
Vraag bij uw huisarts of u aangemeld bent voor MijnGezondheid.net.
Stap 2:
Nadat u aangemeld bent, gaat u naar www.mijngezondheid.net
U kunt daar veilig inloggen met uw DigiD.
Stap 3:
Download de gratis app MedGemak op uw smartphone. Dit kunt u doen in de AppStore (voor Apple
gebruikers) of in de Google Playstore voor overige gebruikers.
Stap 4:
Na het downloaden doorloopt u het registratieproces. Hiervoor moet u eenmalig de app koppelen
aan uw MijnGezondheid.net-account. U moet eenmalig een activatiecode en geboortedatum
invullen. Log hiervoor in op www.mijngezondheid.net.
Mocht u naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben, stel deze gerust aan uw apotheek of
huisarts.

