
Aanmelden Mijngezondheid.net 
Aanmelden 
 

1. Meld bij één van de Medi-Mere werknemers aan dat u aangemeld wilt worden op 

MijnGezondheid.net. 

Het kan zo zijn dat u al aangemeld bent. Eén van de medewerkers kan dit voor u nakijken. Mocht dit 
het geval zijn, dan heeft u hier mogelijk een e-mail over ontvangen. Controleer hiervoor ook uw map 
“spam” , “ongewenste mail” of “reclame”. 

2. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u hier een e-mail over. U logt vervolgens veilig in met uw DigiD met 

sms-verificatie of de DigiD app. 

 

Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD (met sms-functie) nodig of kunt u gebruik 

maken van de DigiD app. 

3. De eerste keer dat u inlogt, verschijnen de voorwaarden, lees deze goed door. Door akkoord te gaan 
activeert  uw Na activatie heeft u volledige toegang en kunt u gebruik maken van verschillende 
diensten. Maak de activatie volledig door uw gegevens in de vullen. 

 

Wegwijs Mijngezondheid.net 
 

 

Informatie: Hier kunt u informatie en de voorwaarden van mijngezondheid.net vinden. 

Mijn aantekeningen: Hier kunt u zelf aantekeningen maken. 

Mijn zorgverleners: U kunt zien wie uw huisarts en apotheek zijn. 

Mijn berichten: U kunt hier een bericht naar uw huisarts sturen of een bericht van de huisarts ontvangen. 

Mijn dossier: U vindt hier een samenvatting van uw medisch dossier, medicatie en laboratoriumuitslagen. 

Mijn medicijnen: U kunt uw medicatie inzien, herhaal medicatie aanvragen en een medicijnpaspoort 

uitprinten. 



Mijn afspraken: U kunt een afspraak maken in de agenda van uw huisarts, een overzicht van toekomstige 

afspraken inzien. 

 

Bericht van uw zorgverlener 

1. In uw “Postvak In” ziet u of u een bericht heeft ontvangen van uw zorgverlener. 

2. Standaard is ingesteld, dat u uw automatisch een mail ontvangt als er een nieuw bericht is. 

 

Instellingen aanpassen 

 

 

Hier kunt o.a. aanvinken waarvoor u een mail wilt ontvangen.  

- Als u een bericht van uw huisarts heeft ontvangen. 

- Als er een afspraak gemaakt/gewijzigd is, als een afspraak bijna gaat plaatsvinden. 

 


