
 

 

 

UW GEZONDHEIDSGEGEVENS 
Patiënten zoals u hebben steeds meer behoefte aan 
inzicht in hun gezondheidsgegevens. Sinds juli 2020 is 
het wettelijk verplicht om patiënten ook elektronisch 
toegang te geven tot de eigen medische gegevens. 
  
PATIËNTENOMGEVING HUISARTSENPRAKTIJKEN 
U kunt voortaan uw gegevens online inzien bij de 
huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij 
Gezondheidscentra Samen Gezond. Ook kunt u 
online vragen stellen. 
Dit kunt u doen via de Patiëntenomgeving op de 
website van uw huisartsenpraktijk in Malden, 
Molenhoek of Overasselt. Nadat u een account heeft 
aangemaakt, kunt u inloggen. 
 
Ook kunt u de app ‘Uw Zorg Online’ op uw mobiel 
installeren.  
Deze kunt u vinden de App Store (IOS) of Google Play 
(Android). Meer informatie hierover kunt u vinden op 
uwzorgonline.nl/hulp 

 
ACCOUNT AANMAKEN 
U kunt alleen een account aanmaken als u 16 jaar of 
ouder bent. 
Ga naar de Patiëntenomgeving en klik op ‘Maak een 
nieuw account aan’. 
U vult al uw gegevens in en klikt op ‘Account 
aanmaken’.  

U ontvangt per e-mail een verzoek uw account te 
activeren. Deze e-mail kan in uw ongewenste e-
mail/spam terecht komen, dus kijk daar ook. 
De huisartsenpraktijk koppelt dit account aan uw 
dossier. Dit kan enige dagen duren. Daarna ontvangt 
u per e-mail een bericht.  
Met de informatie in deze laatste e-mail, kunt u 
inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. 
Iedere keer als u inlogt, ontvangt u per e-mail een 
beveiligingscode waarmee u verder kunt inloggen. 
 
WAT IS MOGELIJK IN DE PATIENTENOMGEVING  
• Afspraken maken. Vanwege corona kan dit nu 

niet. Daarom vragen wij u voorlopig nog om te 
bellen voor een afspraak. 

• Dossier bekijken. Hier kunt u uw eigen medische 
gegevens inzien.  

• Vragen stellen. Hier kunt u vragen stellen aan 
uw huisarts. Deze optie geldt niet voor 
spoedgevallen, dan moet u altijd bellen. 

U kunt in deze nieuwsbrief lezen welke gegevens in 
uw dossier staan en wat voor vragen u kunt stellen. 
 
DOSSIER BEKIJKEN 
Alleen u en uw huisarts kunnen uw medische 
gegevens inzien. 
Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw 
medische dossier.  
Gegevens zoals: 
• klachten en ziektes 
• lijst met uw medicijnen 
• overgevoeligheden 
• uitslagen van onderzoek 
• metingen. 
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VRAGEN STELLEN 
Heeft u vragen over: 
• leefstijl 
• uw medicijnen 
• een onderzoek of uitslag van een onderzoek 
• klachten waarvoor u eerder op het spreekuur 

bent geweest 
• chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma 

of suikerziekte? 
 

Stel dan uw vraag via de Patiëntenomgeving. Het 
online stellen van een vraag heet een e-consult 
(elektronisch consult). 
U kunt aan de vraag ook een bijlage toevoegen. 
Bijvoorbeeld een foto van huiduitslag of een 
overzicht van eigen bloeddrukmetingen. 
Uw huisarts leest uw vraag en geeft via de 
Patiëntenomgeving antwoord. Het online contact 
met de huisarts gaat via een beveiligde verbinding. 
Alleen u, uw huisarts en medewerkers van de 
huisartsenpraktijk kunnen berichten zien. 

 
Niet alle gezondheidsvragen zijn geschikt voor het e-
consult.  
Bel met uw huisartsenpraktijk en maak géén gebruik 
van een e-consult bij: 
• spoedeisende vragen 
• vragen over een nieuwe medische klacht 
• vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk 

onderzoek nodig is 
• emotionele / psychische problemen 

 
UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN 
Alleen de medewerkers van de 
huisartsenpraktijk en u kunnen uw gegevens 
inzien.  
• Uw medische gegevens zijn persoonlijk. 

Bescherm uw gegevens goed! Geef uw 
inloggegevens nooit aan andere mensen, 
ook niet als ze het vragen. 

• Het kan zijn dat bedrijven vragen om 
informatie over uw gezondheid. 
Bijvoorbeeld de gemeente, een bedrijf of 
verzekering. Let op: Vaak bent u niet 
verplicht deze gegevens te geven. 

• Wilt u uw medische gegevens wel geven? 
Geef dan nooit alle gegevens uit uw 
medisch dossier. Geef alleen gegevens die 
nodig zijn. 

• Als u twijfelt over het geven van uw 
medische gegevens, overleg dit dan met 
uw huisarts of assistente; zij kunnen u 
helpen. 
 

MEER INFORMATIE EN LINKS 
Website huisartsenpraktijk De Kroonsteen Beneden: 
www.dekroonsteenbeneden.uwartsonline.nl 
 
Website huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven: 
www.dekroonsteenboven.uwartsonline.nl 
 
Website huisartsenpraktijk Molenhoek: 
www.devuursteenmolenhoek.uwartsonline.nl 
 
Website huisartsenpraktijk Overasselt: 
www.huisartsoverasselt.praktijkinfo.nl 
 
Algemene informatie kunt u vinden op de website 
van thuisarts.nl: 
www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-wil-mijn-
medische-gegevens-van-huisarts-bekijken 
www.thuisarts.nl/nieuws/e-consult-bij-eigen-huisarts 
 
U kunt deze nieuwsbrief ook altijd nog eens nalezen 
op www.gcsamengezond.nl bij Nieuws. 
 
 

 
  

  

CONTACT 
Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u contact 

met ons opnemen via T. 024 - 358 20 27 

GEZONDHEIDSCENTRUM DE KROONSTEEN 
 
SCHOOLSTRAAT 8 KLOOSTERHOF 1 
6581 BG MALDEN 6581 BT MALDEN 

GEZONDHEIDSCENTRUM DE VUURSTEEN 
 
PRINSENWEG 6 
6584 AZ MOLENHOEK 

HUISARTSENPRAKTIJK OVERASSELT 
 
BEATRIXSTRAAT 6 
6611 BT OVERASSELT 

http://www.huisartsoverasselt.praktijkinfo.nl/
http://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-wil-mijn-medische-gegevens-van-huisarts-bekijken
http://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-wil-mijn-medische-gegevens-van-huisarts-bekijken
http://www.gcsamengezond.nl/
http://www.facebook.com/gcsamengezond
http://www.instagram.com/gcsamengezond

