
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Huisartsenpraktijk Scholte/Scholte-Talsma nodigt alle bewoners van 16 jaar of ouder van dit 
adres van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op  

MijnGezondheid.net.  
Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen 
van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u bijvoorbeeld een afspraak inplannen, 
herhaalmedicatie aanvragen, een e-Consult aanvragen bij uw arts, laboratorium uitslagen 
bekijken en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen. In 
bijgevoegde folder vindt u meer informatie. 
 
Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld? 
Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij de huisartspraktijk 
Scholte/Scholte-Talsma  kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net.  
Voor kinderen onder 16 jaar kan op naam van de ouders een email-consult of een afspraak 
worden gemaakt, o.v.v naam en geboortedatum van het kind. 
 
Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele 
telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl. Als u 
de DigiD inlogcode heeft ontvangen kunt u ook op computer of tablet inloggen. De code die u 
moet aanvragen is een extra beveiliging naast het wachtwoord van uw DigiD 
Let op: een afspraak maken kan ook zonder DigiD, via de website! 
 
Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net? 
Wanneer u zich wilt aanmelden voor MijnGezondheid.net, stuurt u een e-mail naar 
mctwello@hcdo.nl  met daarin uw naam, geboortedatum, e-mailadres en 06-nummer. U 
ontvangt per email een bericht, wanneer uw aanmelding door ons is verwerkt en u kunt 
inloggen op www.MijnGezondheid.net.  
U kunt ook het formulier in de bijgevoegde folder invullen en opsturen. 
Wanneer u voor de eerste keer inlogt, verschijnen de voorwaarden en algemene informatie. 
Lees deze goed door, voordat u akkoord gaat.  
 
Demonstratie? 
U kunt de mogelijkheden van MijnGezondheid.net ook online bekijken via 
www.huisartsenmctwello > praktijk huisarts Scholte/Talsma.  
Klik op “aanvragen recept”, dan ziet u het filmpje verschijnen. 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u die uiteraard stellen, via 
mctwello@hcdo.nl of door even langs te komen in de huisartsenpraktijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
A.L. Scholte / S.P.C. Scholte-Talsma 
Huisartsen 
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