
MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en 
biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk en snel te regelen. 
Uw huisarts en/of apotheker geven u online inzage in een deel van 
uw dossier. Verder kunt u op het portaal eerder voorgeschreven 
medicijnen bestellen, een afspraak noteren in de agenda van uw huisarts 
en een e-Consult aanvragen bij uw arts of apotheker. Ook vindt u op 
MijnGezondheid.net betrouwbare informatie over de medicijnen en 
aandoeningen die vermeld zijn op het scherm. 
 
Akkoordverklaring
MijnGezondheid.net is een initiatief van uw huisarts en/of apotheker. 
Om er zeker van te zijn dat de uitwisseling van gegevens met uw 
arts en apotheker goed en betrouwbaar zijn geregeld, zijn spelregels 
nodig. Wanneer u 16 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor 
deelname aan MijnGezondheid.net. Voordat u toegang krijgt tot 
MijnGezondheid.net, ondertekent u samen met uw zorgverlener(s) een 
akkoordverklaring waar deze spelregels in staan. Bij deze informatie 
ontvangt u twee exemplaren van de akkoordverklaring. Eén exemplaar 
kunt u na ondertekening zelf bewaren, de andere levert u in bij uw 
zorgverlener. Is iets niet duidelijk, aarzel dan niet om uitleg te vragen.
Nadat uw huisarts en/of apotheker de akkoordverklaring heeft 
ontvangen, wordt uw persoonlijke dossier op MijnGezondheid.net 
geopend en gevuld. 

Inloggen met DigiD
MijnGezondheid.net maakt gebruik van een beveiligd, 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. Dit heeft het hoogste veiligheidsniveau 
dat op dit moment beschikbaar is bij DigiD. DigiD is de elektronische 
legitimatie voor internetdiensten van de overheid (o.a. Belastingdienst 
en gemeenten). De overheid heeft door het gebruik van DigiD géén 
inzage in uw gegevens op MijnGezondheid.net.

In het openingsscherm van MijnGezondheid.net wordt u gevraagd 
om uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord en een eenmalige 
transactiecode in te toetsen. Deze code ontvangt u binnen enkele 
seconden als sms-bericht op uw mobiele telefoon. Dit is een extra 
controle om uw identiteit vast te stellen.

DigiD met sms-functie
Heeft u een DigiD, maar geen sms-functie, dan kunt u deze uitbreiding 
regelen via ‘Mijn gegevens’ op www.digid.nl. Heeft u nog helemaal geen 
DigiD, dan kunt u een DigiD met sms-functie aanvragen via www.
digid.nl. De gebruikersnaam en het wachtwoord kiest u zelf, zodat het 
makkelijk te onthouden is. 

Binnen 5 dagen na het indienen van de aanvraag, ontvangt u per post een 
activeringscode waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren. 
Daarna kunt u uw DigiD met sms-functie gebruiken als authenticatie 
voor MijnGezondheid.net, webdiensten van de overheid en publieke 
instellingen.

Stichting Amulet
U kunt op MijnGezondheid.net informatie toevoegen, die u alleen 
zelf kunt zien. Deze informatie is dus niet zichtbaar voor uw huisarts 
of apotheker. Deze functionaliteit wordt aangeboden en technisch 
beheerd door Stichting Amulet. De onafhankelijke Stichting Digitaal 
Medisch Dagboek ziet erop toe dat Stichting Amulet zich aan de privacy 
wetgeving houdt. Voor het technisch beheer van uw persoonlijke 
gegevens heeft Stichting Amulet uw toestemming nodig. Deze kunt u 
geven in het openingsscherm van MijnGezondheid.net.

Veilig gebruikmaken van MijnGezondheid.net
Alle gebruikelijke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om toegang 
van derden tot MijnGezondheid.net te voorkomen. Een honderd 
procent veiligheidsgarantie kan voor geen enkele internetdienst 
worden gegeven, niet voor internetbankieren en ook niet voor 
MijnGezondheid.net. Om misbruik te voorkomen is het van belang dat 
u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord privé houdt. Beveilig uw 
pc en (draadloze) internetverbinding en sluit persoonlijke gegevens af 
voor u wegloopt van uw computer.

Stoppen met MijnGezondheid.net
Wilt u niet langer gebruikmaken van MijnGezondheid.net, stuur dan een 
brief of e-mail naar uw huisarts en/of apotheker. Uw deelname wordt 
dan stopgezet en u ontvangt hiervan een bevestiging. Als uw deelname 
is gestopt, zullen uw medische gegevens en uw medicijnenoverzicht 
niet meer via MijnGezondheid.net toegankelijk zijn. Uw huisarts en/
of op apotheek heeft dan nog wel de beschikking over deze gegevens 
(in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen). Als uw 
deelname is gestopt, zullen ook uw persoonlijke aantekeningen niet 
meer toegankelijk zijn en zorgt Stichting Amulet ervoor dat uw 
persoonlijke aantekeningen worden vernietigd. 

Meer informatie
Meer informatie is opgenomen op de website MijnGezondheid.net.

Let op!
- Gebruik MijnGezondheid.net nooit in spoedeisende gevallen!
- Houd er rekening mee dat de informatie op MijnGezondheid.net onvolledig kan zijn omdat:

• recente informatie misschien nog niet verwerkt is;
• er zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen zijn die niet deelnemen aan MijnGezondheid.net;
• de huisarts en apotheker slechts delen (selecties) van uw dossier beschikbaar stellen op MijnGezondheid.net;
• uw dossier mogelijk niet volledig gedigitaliseerd is.

MijnGezondheid.net
Het internetportaal waar u met uw arts en/of apotheker communiceert
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Akkoord patiënt

Achternaam:                Voorletters:           M/V

Geboortedatum:

Adres:                Postcode/plaats:

Tel.nummer:               Mobiel nummer:

E-mailadres:

Datum:

Handtekening:

Akkoord arts/apotheker

Achternaam:       Voorletters:           M/V

Adres:       Postcode/plaats:

Tel.nummer:      E-mailadres:

Datum:

Handtekening:

Om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net, moet u deze 
akkoordverklaring samen met uw huisarts of apotheker ondertekenen. 
Lees voor u dat doet de onderstaande voorwaarden en de algemene 
informatie die bij deze akkoordverklaring is verstrekt, aandachtig door. 
U verklaart zich hiermee akkoord door onderaan te tekenen. 

U krijgt deze akkoordverklaring in tweevoud. Beide akkoordverklaringen 
moeten door u en uw arts of apotheker worden ondertekend. Eén 
exemplaar kunt u zelf houden, de andere is bedoeld voor de administratie 
van uw arts of apotheker. Na ontvangst van de ondertekende 
akkoordverklaring zal/zullen uw arts en/of apotheker uw persoonlijke 
dossier op MijnGezondheid.net openen en vullen. Om toegang te 
krijgen tot uw dossier heeft u een DigiD met sms-functie en een 
mobiele telefoon nodig. Informatie hierover vindt u op www.digid.nl. 

Rechten en plichten voor de patiënt
1. De arts en/of apotheker geven aan welke onderdelen van 
MijnGezondheid.net voor de patiënt beschikbaar zijn en de patiënt 
gaat hiermee akkoord. De arts of apotheker kan de functionaliteit 
gedurende het gebruik wijzigen. 
2. De patiënt is verplicht aanwijzingen van de arts of apotheker over 
het gebruik van MijnGezondheid.net op te volgen. 
3. De patiënt kan via MijnGezondheid.net persoonlijke aantekeningen 
bij (delen van) zijn/haar dossiers maken. Deze faciliteit wordt de 
patiënt niet door de arts of apotheker, maar door Stichting Amulet 
aangeboden. De onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek ziet 
erop toe dat de bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt 
is gewaarborgd. Indien de patiënt gebruik wil maken van de faciliteit 
persoonlijke aantekeningen, moet hij/zij daartoe een overeenkomst 
met Stichting Amulet sluiten. Deze overeenkomst zal de patiënt worden 
aangeboden tijdens de inlogprocedure voor MijnGezondheid.net. De 
arts of apotheker heeft geen toegang tot of inzage in de persoonlijke 
aantekeningen van de patiënt en deze aantekeningen maken dan ook 
geen deel uit van het medisch dossier of medicatiedossier. 
4. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van 
de op of via MijnGezondheid.net toegankelijke informatie. 

5. De patiënt houdt er rekening mee dat de informatie in zijn/haar 
medisch- en medicatiedossier op MijnGezondheid.net onvolledig kan zijn. 
6. De patiënt geeft toestemming voor gebruik van zijn/haar e-mailadres. 

Rechten en plichten voor de arts en apotheker
1. De rechten en plichten die de arts of apotheker heeft als het gaat 
om de behandeling van de patiënt, zijn geregeld in de Wet op de 
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). De diensten 
die de arts of apotheker via MijnGezondheid.net aanbiedt, vallen ook 
onder de werking van deze wet. 
2. De arts of apotheker ziet alleen informatie die de patiënt nadrukkelijk 
en rechtstreeks aan hem/haar verstrekt en verklaart deze alleen te 
gebruiken in het kader van de behandeling. 
3. De arts of apotheker is gebonden aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en de wettelijke geheimhoudingsplicht. 
4. De arts of apotheker handelt in overeenstemming met de richtlijnen die 
binnen de beroepsgroep gehanteerd worden voor online-dienstverlening. 
5. De arts of apotheker garandeert niet dat MijnGezondheid.net altijd 
beschikbaar is en foutloos functioneert. 

Voor gebruik van MijnGezondheid.net door patiënt 
en arts of apotheker is het volgende nog van belang:
1. Voor de inhoud van MijnGezondheid.net gelden alle auteursrechten. 
Dit betekent dat de informatie en de lay-out op de schermen van 
MijnGezondheid.net niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen 
worden. 
2. Het Nederlandse recht is van toepassing. 
3. Patiënt, arts en/of apotheker verklaren kennis te hebben genomen 
van de inhoud van het voorblad behorende bij deze Akkoordverklaring. 
4. Deze overeenkomst kan op ieder gewenst moment door één van de 
partijen worden beëindigd. 
5. Klachten kan de patiënt melden bij de arts en/of apotheker. Deze zal 
de patiënt informeren over de klachtenregeling in de zin van de Wet 
Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 

Akkoordverklaring voorwaarden gebruik MijnGezondheid.net
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