Patiëntenvoorlichting online diensten Pharmeon:
Aanmelden portaal
Ga naar de praktijkwebsite: klik op “inloggen” in de patiëntomgeving.

•

Klik op “account aanmaken”.

•
•

Vul de gevraagde gegevens in en klik op “account aanmaken”.
Let op: ieder gezinslid heeft een eigen account nodig met een eigen emailadres.

•
•

De assistente informeert of u inderdaad een account heeft aangevraagd en/of koppelt uw
account.
U ontvangt een activatiemail, activeer uw account door op de activatie link te klikken in de
mail en in te loggen met uw emailadres en wachtwoord. Voor u en onze veiligheid ontvangt u
een unieke beveiligingscode per mail, voer deze in.
Na activatie kunt u gebruik maken van de online diensten.

Inloggen portaal
•

Ga naar de praktijkwebsite: klik op “inloggen” in de patiëntomgeving.

•

Voer uw emailadres en wachtwoord in en klik “op inloggen”.

•

Voor u en onze veiligheid ontvangt u iedere keer als u inlogt een beveiligingscode per mail,
voer deze in.

•

Welkom in het portaal: kies hier voor de functies online afspraken maken, berichten of
medicijnen/herhaal recepten aanvragen.

Onlineafspraken maken
•
•
•

•

Klik op “afspraken”.
Hier ziet u uw afspraken overzicht van de eerder online gemaakte afspraken en kunt u een
nieuwe afspraak plannen.
Klik op “nieuwe afspraak”.

Selecteer de gewenste huisarts en selecteer vervolgens de dag en het tijdvak waar u een
afspraak wilt maken. De beschikbare mogelijkheden zijn met tekst en of kleur aangegeven.

huisarts

•

Na de selectie verschijnen de specifieke tijdstippen die mogelijk zijn. Klik op “afspraak
maken”. Een afspraak duurt standaard 10 minuten.
Wanneer u een dubbele afspraak wilt plannen wegens een gesprek of meerdere klachten
kunt u wanneer dit mogelijk is in de online agenda 2 afspraken achter elkaar plannen. Indien
dit niet mogelijk is verzoeken wij u om contact op te nemen met assistente.

huisarts

•

Noteer de reden van de afspraak, bijvoorbeeld de klacht, duur, oorzaak enz. klik vervolgens
op “afspraak bevestigen”. Uw afspraak is gepland en terug te zien in het afspraken overzicht.

huisarts

Medicijnen
•

Klik op “medicijnen”.

•
•

Klik op “aanvragen”.
Recepten/ herhaalrecepten die u online kunt aanvragen verschijnen in de lijst. En kunt u met
de knop “recepten aanvragen” aanvragen. Aan de hand van de gebruiksduur van het
medicijn stelt het systeem het recept beschikbaar. Bent u te vroeg met de aanvraag voor het
herhaalrecept, dan zal de aanvraag niet mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is of u vragen
heeft verzoeken wij u om contact op te nemen met assistente.

•

Het is ook mogelijk om een medicatie overzicht te downloaden en printen.
klik op “medicijnen” en vervolgens rechts boven op “medicatieoverzicht downloaden”.

Berichten
•
•

Klik op “berichten”.
Hier kunt u vragen stellen en antwoorden/berichten van uw huisarts inzien. Klik op “nieuw
consult” om een vraag te stellen.

•

Klik op “start consult”.

•
•

Kies de medewerker, het onderwerp en beschrijf de vraag die u heeft.
Klik op “verstuur”. Het bericht verschijnt in het overzicht.

Algemeen
•
•

Klik rechts boven op “profiel”, klik vervolgens op “mijn gegevens” om uw persoonlijke
gegevens in te zien en te wijzigen. Klik ook op “profiel” en op “uitloggen” om uit te loggen.
Klik op “accountinstellingen” om uw wachtwoord of email adres te wijzigen.

Instaleer en inloggen app eerste keer
•
•
•

Open de app store en zoek de uw zorg online app.
Klik op de download knop.
Open de app na het downloaden.

•

Logt u de eerste keer in dan volgen eerst enkele uitleg pagina’s en praktijk selecteren.

•
•
•

Selecteer uw huisartsenpraktijk, door te scrollen of de zoek functie te gebruiken.
Klik op “toestel koppelen”.
Klik op “aanmelden” of als u nog geen account hebt op “registreren”.

•
•

Meldt u aan met uw emailadres en wachtwoord. Klik op “aanmelden”.
Voor u en onze veiligheid ontvangt u iedere keer als u inlogt een beveiligingscode per mail,
voer deze in. Klik op “inloggen”.
Voer een 5-cijferige code in, herhaal de code vervolgens in de tweede stap. Met deze code
kunt u in het vervolg inloggen in de app.

•

•
•
•

•

Registreert u zich de eerste keer vul dan uw persoonlijke gegevens in. (zie afbeelding bij
aanmelden portaal)
De assistente informeert of u inderdaad een account heeft aangevraagd en/of koppelt uw
account.
U ontvangt een activatiemail, activeer uw account door op de activatie link te klikken in de
mail en in te loggen met uw emailadres en wachtwoord. Voor u en onze veiligheid ontvangt u
een unieke beveiligingscode per mail, voer deze in. (zie afbeelding bij aanmelden portaal)
Na activatie kunt u gebruik maken van de online diensten.

Inloggen in de app
•
•

Heeft u reeds een inlog in de app dan logt u in met de 5-cijferige code.
Welkom in de app: kies hier voor de functies online afspraken maken, berichten of
medicijnen/herhaal recepten aanvragen.

Onlineafspraken maken in de app
•
•
•
•

Klik op “afspraken”.
Hier ziet u uw afspraken overzicht van de eerder online gemaakte afspraken en kunt u een
nieuwe afspraak plannen.
Klik op “maak afspraak”.
Selecteer een agenda. De eerst mogelijke afspraak verschijnt, klik op “deze afspraak
inplannen”. Wilt u liever een andere datum op tijd dan kunt u deze aanpassen door te kiezen
voor “tijdstip wijzigen” of “zelf een datum en tijd kiezen”.

huisarts
huisarts

•

Vul de reden voor uw afspraak in en klik op “bevestig afspraak”.

huisarts

Medicijnen in de app
•
•

Klik op “medicijne”.
Klik op de medicatie om het medicijn aan te vragen. Aan de hand van de gebruiksduur van
het medicijn stelt het systeem het recept beschikbaar. Bent u te vroeg met de aanvraag voor
het herhaalrecept, dan zal de aanvraag niet mogelijk zijn, zoals in de afbeelding. U kunt dan
wel een bestel herinnering instellen zodat u bericht krijgt op de door u gekozen datum als
herinnering om u herhaalrecpt te bestellen.

Berichten
•
•
•
•
•

Klik op “berichten”.
Hier kunt u vragen stellen en antwoorden/berichten van uw huisarts inzien. Klik op “nieuw
consult” om een vraag te stellen.
Klik op “start consult”.
Kies de medewerker, het onderwerp en beschrijf de vraag die u heeft.
Klik op “verstuur”. Het bericht verschijnt in het overzicht.

Algemeen
•

•

Klik rechts onder op het poppetje om uw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen, de
praktijk gegevens in te zien, de toegangscode te wijzigen, een account toe te voegen, uw
account te ontkoppelen en uitleg te krijgen over de app.
Als u een ander gezinslid wil aanmelden kan dit met “account toevoegen”. Ieder gezinslid
heeft een eigen account nodig met een eigen emailadres. Klik op gebruiker toevoegen en vul
de gegevens in.

