
Pas op met het delen van 
uw gegevens
U kunt uw medisch dossier aan anderen 
laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid 
of aan een goede vriend die u helpt met 
de zorg voor uw gezondheid. Bedenk 
eerst of u het goed vindt dat iemand 
anders uw gegevens ziet. Geef niet 
zomaar uw gegevens. 

Soms vragen verzekeraars, gemeenten 
of een ander bedrijf om informatie over 
uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht 
om die gegevens te geven. In sommige 
gevallen kan het zijn dat u de gegevens 
wel wilt geven. Geef niet uw hele 
medisch dossier en geef alleen de 
gegevens die nodig zijn. 

Twijfelt u over het geven van uw 
medische gegevens aan iemand? 
Bespreek dit dan met uw huisarts of de 
assistente. Zij kunnen u helpen.

Belangrijk 
om te weten

Uw Zorg online app
Beschikbaar via: de App Store (iOS) 
of Google Play (Android)

 
uwzorgonline.nl

download de app

Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de 
website van de praktijk of ga naar
uwzorgonline.nl.

Juni 2020

Uw gegevens zijn veilig
Uw medische gegevens zijn persoonlijk. 
Bescherm deze goed! Geef uw 
inloggegevens nooit aan andere 
mensen. Ook niet als zij het vragen. 

Uitwisseling van gegevens gebeurt via 
een beveiligde verbinding. Deze gege-
vens zijn niet in te zien door anderen.

Op de diensten in de app en website zijn 
de privacyverklaring en gebruiksvoor-
waarden van de praktijk van toepassing 
en de privacyverklaring van Pharmeon, 
aanbieder van de Uw Zorg online app. 
U kunt deze bekijken in de app en via 
onze praktijkwebsite.

Regel 
met gemak 
uw zorg 
online

uwzorgonline.nl



Online uw zorg regelen wanneer het u uitkomt en altijd toegang tot uw medische 
gegevens? Maak gebruik van de Uw Zorg online app en de beveiligde patiënten-
omgeving op onze website. Veilig, betrouwbaar en snel.

Let op: gebruik deze functie niet voor spoedeisende vragen.  
Neem in dat geval altijd telefonisch contact op met de praktijk of de huisartsenpost.

Medicijnen
Bekijk uw medicatiegegevens zoals 
bekend bij onze praktijk. Heeft u 
medicijnen nodig die u langdurig 
gebruikt en eerder door ons zijn 
voorgeschreven? Vraag online een 
herhaalrecept aan.

Berichten
Een medische vraag stellen waarop niet 
onmiddellijk een antwoord nodig is? 
Stuur veilig een bericht naar ons. Een 
document of foto bijsluiten is mogelijk. 
U krijgt een melding zodra een antwoord 
voor u klaar staat.

Afspraken
Een afspraak maken zonder wachttijd 
aan de telefoon? Gebruik onze online 
agenda.

Uw dossier
Met de toegang tot uw medisch dossier 
heeft u inzicht in alle belangrijke 
gegevens over uw gezondheid zoals 
bij ons bekend. U heeft dan meer 
informatie om samen met ons te praten 
over uw gezondheid en om een keuze te 
maken over uw behandeling. 

Uw Zorg online: 
Uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Met Uw Zorg online heeft u binnenkort toegang tot de gegevens die andere 
zorgverleners over u bijhouden. Dit gebeurt via het MedMij afsprakenstelsel, 
dé officiële Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van 
gezondheidsgegevens tussen u en uw zorgverlener. 
Meer informatie hierover vindt u op www.medmij.nl/wat-is-medmij/. 
Uw Zorg online voldoet aan MedMij.

Welkom bij 
Uw Zorg online
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Deze functie komt in het najaar van 2020 beschikbaar.

Informatie over uw huisartsbezoeken vindt u vanaf 1 juli 2020, de datum waarop Uw dossier online 
beschikbaar is gemaakt. 

Klachten en ziektes
Hier vindt u een overzicht van klachten en ziektes waarvoor u de huisarts heeft 
bezocht. Per bezoek beschrijven wij onze bevindingen, adviezen en eventuele 
vervolgstappen, zoals we die met u hebben besproken. 
Zo kunt u alle informatie op uw gemak online teruglezen.

Medicijnen
Hier ziet u het overzicht van uw medicijnen zoals bekend bij ons in de praktijk.

Overgevoeligheden
Bent u ergens allergisch of intolerant voor? 
Dan vindt u hier het overzicht van die stoffen.

Uitslagen van onderzoek
Ook de uitslagen van laboratoriumtesten, zoals een bloedonderzoek zijn in Uw 
dossier beschikbaar.

Metingen
Hebben we bijvoorbeeld uw bloeddruk of gewicht gemeten? 
U vindt dit hier terug.

Brieven
Brieven van en naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een verwijsbrief 
bekijkt u hier.

Via Uw dossier bekijkt u de volgende gegevens 

Tip: Begrijpt u niet alle medische woorden? Op www.thuisarts.nl staat veel medische informatie.

Inzicht in uw gezondheid 
Wij leggen uw medische gegevens zorgvuldig vast in onze computer. Door deze 
gegevens online met u te delen heeft u meer informatie om samen met ons te 
praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. 
Mist u informatie in uw online dossier? Of heeft u vragen over de inhoud? 
Neem dan contact met ons op of stel een vraag via onze website of de Uw Zorg 
online app.

Uw medische gegevens 
altijd bij de hand
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Tip: Stel het e-mailadres voor bijvoorbeeld uw kind zo in dat e-mailberichten automatisch naar uw               
eigen e-mailadres worden gestuurd

Belangrijk vooraf
• Met één account gebruikt u Uw Zorg online via onze website en app.
• Een account maakt u aan via onze website (stap 2) of de app (stap 3)
• Om veiligheidsredenen heeft elke gebruiker een eigen account met een 

uniek e-mailadres nodig. Ook binnen uw gezin.
• Wilt u een afspraak maken of een vraag stellen voor uw kind, maak dan 

ook voor hem/haar een eigen account aan met een uniek e-mailadres.  
• U kunt in de app meerdere gebruikers toevoegen (stap 4). 
• Voordat u de eerste keer toegang krijgt, controleren wij eenmalig uw 

identiteit. Dit kan tot enkele dagen duren nadat u zich online registreert. 
• Vervolgens kunt u inloggen en onze online diensten gebruiken.

Aanmelden via de website
• Ga naar Patiëntenomgeving  

op onze praktijkwebsite. 
• Klik op Account aanmaken.
• Vul het registratieformulier in.
• U ontvangt een bericht op het 

door u ingevoerde e-mailadres.
• Klik op de link in deze e-mail 

om uw account te bevestigen.

Aanmelden via de app
• Download de Uw Zorg online  

app op uw telefoon of tablet.
• Open de app en stel een 

persoonlijke vijf-cijferige  
pincode in.

• Zoek onze praktijk in de lijst.  
U kunt zoeken op onze naam, 
adres of plaats.

• Tik op Zorgpraktijk toevoegen. 
• Beantwoord de controle vraag 

met Ja als dit de juiste praktijk is.

Heeft u al een account?
• Tik op Aanmelden.
• Vul het e-mailadres in dat aan uw account is 

gekoppeld en voer uw wachtwoord in en tik 
nogmaals op Aanmelden.

• U ontvangt éénmalig een beveiligingscode 
op uw e-mailadres of telefoon. Vul deze 
beveiligingscode bij uw app in en tik op 
Inloggen.

Heeft u nog geen account?
• Tik op Registreren.
• Vul uw gegevens in het registratieformulier in 

en tik op Account aanmaken. 

Meer gebruikers in één app
Bent u mantelzorger, heeft u een partner of jonge kinderen? 
In de Uw Zorg online app kunt u meerdere gebruikers toevoegen.

• Open de app en voer uw eigen pincode in.
• Ga in de app naar Meer rechts onder in het scherm.
• Tik op Gebruiker toevoegen.
• Stel voor de extra gebruiker een pincode van vijf cijfers in.
• Doorloop het aanmeldproces hierboven voor de nieuwe gebruiker.

Bij het opstarten van de app kiest u de gebruiker waarvoor u een dienst wil 
gebruiken. Is de app al opgestart en wilt u van gebruiker wisselen? Ga naar 
Meer rechts onder in het scherm en kies voor Wisselen van gebruiker.

Aan de slag met
Uw Zorg online
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Hulp nodig bij Uw Zorg online?
Bekijk meer informatie op https://uwzorgonline.nl/veelgestelde-vragen/. 
Of vraag uw huisarts of medewerkers in de praktijk. Wij helpen u graag.

4

4



Patiëntenomgeving

https://uwzorgonline.nl/veelgestelde-vragen/

