
Uw gegevens zijn veilig 
De gegevens in de App zijn veilig. Geef uw inloggegevens nooit aan andere 
mensen. Ook niet als zij het vragen. Uw gegevens worden via een beveiligde 
verbinding getoond. Andere mensen kunnen uw gegevens niet zien. 
Meer informatie over veiligheid staat in de privacyverklaring en gebruiksvoor-
waarden in de app en op de website van onze praktijk.

Uw persoonlijke  
gezondheidsomgeving

U kunt online bij onze huisartsenpraktijk  uw zorg regelen wanneer het u uitkomt. 
Dit kan op 2 manieren: met de Uw Zorg online app en op de website van onze prak-
tijk. U kunt dan altijd uw medische gegevens inzien. Uw gegevens zijn beveiligd.

Welkom bij 
Uw Zorg online

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

Berichten
• Stel een 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.

Uw dossier
In uw medisch 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 huisarts
bezoeken tot 1 juli 2020 terugkijken.

Met de Uw Zorg online app kunt u ook bij andere zorgverleners uw zorg online 
regelen. Als uw apotheek is aangesloten bij Uw Zorg online, dan kunt u ook 
daar uw gegevens opvragen. Zo heeft u altijd uw belangrijke medische gege-
vens bij de hand in één omgeving. En heeft u een compleet overzicht over uw 
gezondheid. Kijk in de app welke zorgverleners u kunt toevoegen. 

Uw Zorg online is aangesloten bij MedMij.  
Dit is de Nederlandse standaard om veilig  
gegevens te delen.  
Meer informatie staat op: www.medmij.nl.


