Algemene Voorwaarden gebruik MijnGezondheid.net
Om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net, moet u samen met uw huisarts of apotheker
een akkoordverklaring ondertekenen. Daarmee heeft u zich akkoord verklaard met onderstaande
rechten en plichten.
Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring heeft/hebben uw arts en/of apotheker uw
persoonlijke dossier op MijnGezondheid.net geopend en gevuld. Om toegang te krijgen tot uw dossier
heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie hierover vindt u op
www.digid.nl.
Rechten en plichten voor de patiënt
1. De arts en/of apotheker geven aan welke onderdelen van MijnGezondheid.net voor de patiënt
beschikbaar zijn en de patiënt gaat hiermee akkoord. De arts of apotheker kan de functionaliteit
gedurende het gebruik wijzigen.
2. De patiënt is verplicht aanwijzingen van de arts of apotheker over het gebruik van
MijnGezondheid.net op te volgen.
3. De patiënt kan via MijnGezondheid.net persoonlijke aantekeningen bij (delen van) zijn/haar
dossiers maken. Deze faciliteit wordt de patiënt niet door de arts of apotheker, maar door
Stichting Amulet aangeboden. De onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek ziet erop toe
dat de bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt is gewaarborgd. Indien de patiënt
gebruik wil maken van de faciliteit persoonlijke aantekeningen, kan hij/zij daartoe een
overeenkomst met Stichting Amulet sluiten. Deze overeenkomst zal de patiënt worden
aangeboden tijdens de inlogprocedure voor MijnGezondheid.net. De arts of apotheker heeft geen
toegang tot of inzage in de persoonlijke aantekeningen van de patiënt en deze aantekeningen
maken dan ook geen deel uit van het medisch dossier of medicatiedossier.
4. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op of via
MijnGezondheid.net toegankelijke informatie.
5. De patiënt houdt er rekening mee dat de informatie in zijn/haar medisch- en medicatiedossier op
MijnGezondheid.net onvolledig kan zijn.
6. De patiënt geeft toestemming voor gebruik van zijn/haar e-mailadres.
Rechten en plichten voor de arts en apotheker
1. De rechten en plichten die de arts of apotheker heeft als het gaat om de behandeling van de
patiënt, zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). De
diensten die de arts of apotheker via MijnGezondheid.net aanbiedt, vallen ook onder de werking
van deze wet.
2. De arts of apotheker ziet alleen informatie die de patiënt nadrukkelijk en rechtstreeks aan
hem/haar verstrekt en verklaart deze alleen te gebruiken in het kader van de behandeling.
3. De arts of apotheker is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de wettelijke
geheimhoudingsplicht.
4. De arts of apotheker handelt in overeenstemming met de richtlijnen die binnen de beroepsgroep
gehanteerd worden voor online-dienstverlening.
5. De arts of apotheker garandeert niet dat MijnGezondheid.net altijd beschikbaar is en foutloos
functioneert.
Voor gebruik van MijnGezondheid.net door patiënt en arts of apotheker is het volgende nog van
belang:
1. Voor de inhoud van MijnGezondheid.net gelden alle auteursrechten.
Dit betekent dat de informatie en de lay-out op de schermen van MijnGezondheid.net niet
gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden.
2. Het Nederlandse recht is van toepassing.
3. Patiënt, arts en/of apotheker verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van het
voorblad behorende bij deze Akkoordverklaring.
4. Deze overeenkomst kan op ieder gewenst moment door één van de partijen worden beëindigd.
5. Klachten kan de patiënt melden bij de arts en/of apotheker. Deze zal de patiënt informeren over
de klachtenregeling in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

