
Template brief / mail  
 

* <vul in / verwijder wat niet van toepassing is> 

Beste [voor- en achternaam],  

We hebben goed nieuws! Vanaf *<vandaag/1 november 2020/nu> kunt u uw medisch dossier zelf 

online bekijken *<en ook andere zorgzaken zelf online regelen> via ons patientenportaal.  

 

Op uw eigen telefoon of computer kunt u thuis gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer 

informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw 

behandeling. In uw medisch dossier vindt u onder andere: 

 het advies van de huisarts; 

 de uitslagen van onderzoek; 

 de lijst met uw medicijnen 
 

*<Ook kunt u gebruik maken van de andere online diensten die de praktijk aanbiedt: 

 Maken van afspraken 

Plan een afspraak op een moment dat het u schikt 

 Herhaalrecepten aanvragen 

Vraag eenvoudig en snel vanuit huis u herhaalrecept aan 

 E-consult 

Stel uw (korte, niet dringende) vraag aan de huisrats> 

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken via internet *<of gebruik maken van één van onze 

andere online diensten>? We leggen u uit hoe u dat veilig kunt doen.  

Krijg toegang via het patiëntenportaal 

Het patientenportaal [naam patientenportaal] is de toegangspoort naar de online diensten van onze 

praktijk. Om in te loggen is het noodzaeklijk om een account te hebben. Registreer u eerst via het 

patientenportaal op de website van de praktijk  [webadres] 

Veiligheid is geborgd 

Alleen de huisarts, de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw 

gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u 

veilig inlogt.  

Pas op met het delen van uw gegevens met anderen 

Geef nooit zomaar uw gegevens aan anderen. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders 

uw gegevens inziet. Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere 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 dan nooit 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.  

Met vriendelijke groet, 

[Naam afzender] 



 

Banner voor in de brieven of mails 

MijnGezondheid.Net heeft een banner beschikbaar die u kunt gebruiken als footer in uw brieven of 

emails. De banner is ook apart als afbeelding beschikbaar. 

 


