
Mijn 
GezondheidsPlatform

Alvast een voorproefje?
Ga op de website van uw huisartsen-
praktijk naar ‘Online diensten’. Hier 
staat een kort filmpje om u een indruk 
te geven van wat Mijn Gezondheids-
platform voor u kan betekenen.

Mijn GezondheidsPlatform
www.mijngezondheidsplatform.nl Welkom 

bij Mijn 
Gezondheids- 

Platform



De belangrijkste functies die Mijn 
Gezondheidsplatform u biedt zijn:

• inzicht in uw meetwaarden: zelf  
 gemeten waarden zoals bloeddruk,  
 gewicht of bloedsuiker gemakkelijk  
 inzien en delen met uw zorgverlener.

• bloeduitslagen digitaal inzien: 
 minder lang wachten, niet meer  
 bellen naar de praktijk, en beter  
 voorbereid op uw consult.

• zelf aan de slag met uw Individueel  
 zorgplan

• e-mail contact met uw zorgverlener:  
 vragen stellen wanneer het u uitkomt.

• digitale coaches: online onder-
 steuning bij verbetering van voeding,
 meer bewegen en stoppen met roken.

Voor wie is Mijn 
GezondheidsPlatform?
Mijn GezondheidsPlatform is voor 
mensen met (risico op) een chronische 
aandoening, zoals diabetes, astma, 
COPD of hart- en vaatziekten. 

Mijn GezondheidsPlatform 
iets voor u? 
Vraag uw praktijkondersteuner om u 
aan te melden. U ontvangt dan een 
uitnodigingsmail. Volg de stappen 
om u te registreren en u kunt daarna 
meteen aan de slag. Nog vragen? 
Onder ‘Helpdesk’ staan handleidingen
om u op weg te helpen. Gebruik van 
Mijn Gezondheidsplatform is voor u 
gratis.

Privacy
Uw privacy is gewaarborgd in Mijn 
GezondheidsPlatform. Het systeem 
is optimaal beveiligd. Uw vertrouwe-
lijke informatie in het platform wordt 
behandeld volgens de regels van 
de privacywetgeving. Mijn Gezond-
heidsPlatform is toegankelijk met 
een gebruikersnaam, wachtwoord 
en een tweede code. Behandelaars
en andere deskundigen in Mijn Ge-
zondheidsPlatform hebben beroeps-
geheim en dus een geheimhoudings-
plicht. Het privacybeleid is na te lezen
via: www.mijngezondheidsplatform.nl
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Gebruikt u internet? Stuurt 

u wel eens een mail? Dan is 

Mijn GezondheidsPlatform

mogelijk iets voor u. Uw 

huisartspraktijk biedt u de 

mogelijkheid om hiervan 

gebruik te maken. Mijn 

GezondheidsPlatform is een 

online hulpmiddel dat u kan 

helpen om grip te houden 

op uw gezondheid. 

“Via MijnGezondheidsPlat-
form kan ik gemakkelijk mijn 
bloedsuikers bijhouden. 
Zo heb ik het overzicht 
over mijn waarden. En mijn 
praktijkondersteuner ziet 
deze ook. Handig voor onze 
volgende afspraak.”

Gerrit de Vries

“Als ik een vraag heb, kan ik die 
via Mijn GezondheidsPlatform 
aan mijn praktijkondersteuner 
stellen. Dat gaat snel en veilig.”

      Priscilla Groemee  


