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U kunt tegenwoordig ons patiëntenportaal ook starten vanuit de app Uw Zorg online. Zo kunt u uw 
zorg ook regelen vanaf uw smartphone of tablet. 
 
Heeft u al een account en is dit de eerste keer dat u de app gebruikt?  
1. Download de Uw Zorg online app op uw telefoon of tablet 
2. Open de app en kies zelf een code van 5 cijfers 
3. Zoek onze praktijk 
4. Meld u aan zoals u dat gewend bent 
5. De volgende keer dat u de app gebruikt, heeft u alleen de code nodig 
 
Heeft u nog geen account en bent u een nieuwe gebruiker? 
1. Download de Uw Zorg online app op uw telefoon of tablet 
2. Open de app en kies zelf een code van 5 cijfers 
3. Zoek onze praktijk 
4. Maak een account aan via ‘Registreren’ 
5. Zodra u zich heeft aangemeld, controleren wij uw gegevens. Na goedkeuring, ontvangt u van ons 

een bevestiging van aanmelding per email.  
 
Daarnaast blijft u toegang houden tot het patiëntenportaal via onze internetsite. 
 
In het patiëntenportaal kunt u altijd uw medische gegevens inzien. Uw gegevens zijn beveiligd. 

Medicijngegevens 
Bekijk uw medicijngebruik. Vraag voor medicijnen die u vaak gebruikt online een herhaalrecept aan. 
 
Berichten 

• Stel uw vraag aan uw huisarts 
• U kunt ook een bijlage of foto meesturen 
• U krijgt een melding als uw huisarts uw vraag heeft beantwoord 

 

Let op: bel voor spoedvragen altijd onze praktijk of de huisartsenpost! 

Afspraken 
Maak een afspraak in de online agenda. Zonder wachttijd en wanneer het u uitkomt. Deze optie is op dit 
moment niet mogelijk i.v.m. de veiligheidsmaatregelen in onze praktijk rond Corona. 
 
Uw dossier 
In uw medische dossier staat informatie over uw gezondheid, zoals: 

• Uw klachten en ziektes; 
• Overgevoeligheden en allergieën; 
• Uitslagen van onderzoek; 
• Metingen; 
• Brieven en verwijzingen. 

U kunt informatie over uw huisartsenbezoeken tot 1 juli 2020 terugkijken. 

 
 


