
Woord vooraf:

U heeft van uw huisarts een e-mail ontvangen. Deze e-mail introduceert MijnGezondheid.net en de MedGemak app.

Voordat u met dit online platform aan de slag gaat, raden wij u aan om uw DigiD instellingen te controleren. Het gaat erom 

dat u inlogt met uw DigiD en in die omgeving instelt of u controle bij het inloggen met uw DigiD via sms of de 

DigiD app wilt. Als u dit heeft ingesteld zal uw voorkeur inlogniveau naar ‘Midden’ worden aangepast, 

wat nodig is om de MedGemak app in te kunnen stellen. Als u dit (nog) niet heeft ingesteld, zult u later 

in het proces een melding ontvangen dat u niet inlogt met niveau Midden (dit betekent dat in uw instellingen 

van DigiD niet bekend is of u uw controle via de sms of via de DigiD app wilt) en dit eerst moet organiseren voordat u

verder kunt met inloggen en het instellen van de MedGemak app. 



• Klik in de e-mail die u van de huisarts heeft ontvangen, op de link www.mijngezondheid.net

http://www.mijngezondheid.net/


• U komt op de website: www.mijngezondheid.net terecht
• Klik aan de rechterzijde op de button ‘Inloggen’ (in het roze vlak) 

http://www.mijngezondheid.net/


• U komt terecht op de website: www.DigiD.nl
• Er zijn twee opties: 

1. Ik wil inloggen met een controle via sms
2. Ik wil inloggen met de DigiD app

• Kies voor de optie die u wilt (als u de DigiD app heeft kunt u ervoor kiezen in te loggen via de app. 
Hebt u, of wilt u de DigiD app niet, dan kunt u kiezen voor de optie met een controle via de sms) 

• Klik op ‘volgende’

http://www.digid.nl/


Indien u hebt gekozen voor de optie: ik wil inloggen met een verificatie via sms, dan de volgende stappen:

U komt nu terecht op bovenstaande pagina. Hier wordt u gevraagd hoe u wilt inloggen en om
uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 
• Geef eerst uw inlogmethode aan (inloggen met een ‘controle via sms’

of ‘inloggen met de DigiD app’)
• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor bestemde velden in
• Klik op inloggen



Het kan voorkomen dat u binnen uw DigiD instellingen niet heeft ingesteld of u 
de verificatie van uw DigiD via de sms of via de DigiD App wilt. Is dit het geval dan 
krijgt u bovenstaande melding te zien.

• Open in een nieuw venster de website: www.DigiD.nl

http://www.digid.nl/


U komt terecht op de website www.DigiD.nl:
• Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
• Scroll iets naar onder
• Hier ziet u ‘voorkeur inlogniveau’. Dit niveau is gebaseerd op de keuze die u erboven kunt maken ten aanzien van

‘controle via sms’ of DigiD app. Als u niets heeft ingesteld zal het voorkeur inlogniveau op ‘basis’ staan. 
• Stel naar uw voorkeur de ‘controle via sms’ of ‘DigiD app’ in, via het blauwe linkje achter de opties (zie rood gemarkeerd

pijlen)
• De ‘voorkeur inlogniveau’ zal na instellen aangepast worden naar ‘midden niveau’



U krijgt volgend scherm te zien. U ontvangt een brief met een activeringscode op het 
adres waar u staat ingeschreven. 
U kunt pas na het activeren doorgaan met het instellen van de MedGemak app. 





• Nadat u de brief waarmee u uw instellingen in uw DigiD hebt ingesteld, kunt u naar 
de website: www.mijngezondheid.net gaan en inloggen met uw DigiD. 

http://www.mijngezondheid.net/


• Kies hier hoe u in wilt loggen (met de DigiD app of controle via sms) 



• Indien u hebt ingevuld ‘controle via sms’ krijgt u de melding om de code die u op uw
telefoon heeft ontvangen, in te vullen in de vierkantjes op deze pagina. 

• Vul de code in die u ontvangt via de sms en klik op ‘volgende’.



• Ga naar de voorwaarden



• Indien u akkoord bent met de voorwaarden, klik op ‘ik ga akkoord’



• Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘bevestig’



• Op deze pagina wordt gevraagd in welke gevallen u een e-mail wilt ontvangen. 
De meeste opties staan automatisch al ingevuld. De onderste optie ‘Als een afspraak
bijna gaat plaatsvinden, staat nog niet aangevinkt. Als u akkoord bent dat u een e-mail 
(een herinnering) ontvangt als een afspraak bijna gaat plaatsvinden, zet dan een vinkje
in het daarvoor betreffende veld.



• U kunt onderaan ook instellen hoe lang van te voren u deze herinnerings mail wilt ontvangen 
door op het drop down menu te klikken en een keuze te maken

• Klik op ‘ga verder’



• U bevindt zich nu op uw persoonlijke pagina binnen Mijngezondheid.net waar u onder andere 
afspraken met de huisarts, POH-er en assistente kunt maken

• Op deze pagina kunt u zich ook voor de MedGemak app registreren (zie rode kader) 



• U krijgt de volgende pagina te zien met informatie hoe u in de toekomst in kunt loggen
op de MedGemak app

• Kies onderin of u via ‘Google Play’ (Android toestellen) of via ‘App Store’ (iPhone toestellen)
de app wilt installeren



• Let wel: de app vereist ‘iOS 11.0 of nieuwer’
• Tevens moet u in het bezit zijn van een google account (= Gmail email adres) als u

de MedGemak app op uw computer of mobiele telefoon wilt installeren.

* In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van een iPhone



• Installeer de MedGemak app


