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Veel gestelde vragen en de antwoorden over het patiëntenportaal  

 

1. Ben ik verplicht om gebruik te maken van het patiëntenportaal?  
2. Waarom is voor elk gezinslid een apart e-mailadres nodig voor aanmelding? 
3. Waarom eerst registreren voordat ik gebruik kan maken van het patiëntenportaal? 
4. Wat is een sessiecode? 
5. Ik wil graag een dubbel consult inplannen via het patiëntenportaal bij de huisarts, kan dat? 
 

 

1. Ben ik verplicht om gebruik te maken van het patiëntenportaal?  

Nee, dit is uitsluitend een extra dienst voor onze patiënten. Het maken van afspraken of het 

aanvragen van herhalingsrecepten kan nog steeds op de oude vertrouwde manieren (en dat blijft ook 

zo): 

 Telefonisch: 030 666 12 39, ma t/m vr 08.00-17.00 uur 

 Aan de balie 

 

 

2. Waarom is voor elk gezinslid een apart e-mailadres nodig voor aanmelding? 

Als u een afspraak maakt, medicatie besteld of een e-consult met de huisarts aanvraagt via het 

patiëntenportaal, dan wordt deze informatie automatisch opgenomen in uw medisch dossier. Als u 

op uw account een afspraak maakt voor bijvoorbeeld één van u kinderen dan koppelt het systeem 

uw medisch dossier daaraan en wordt het dus niet aan het dossier van uw kind gekoppeld. 

 

Wilt u gebruik maken van het patiëntenportaal dan raadt Huisartsenpraktijk De Weerark u aan om 

voor ieder gezinslid een eigen mailaccount te creëren (indien dat nog niet het geval is). Wilt u dat 

niet doen, dan snappen wij dat uiteraard ook. U kunt in dat geval gebruik blijven maken de 

mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen: 030 666 12 39 (ma t/m vr 08.00-17.00 

uur). U kunt natuurlijk ook op de praktijk langskomen. 

 

 

3. Waarom eerst registreren voordat ik gebruik kan maken van het patiëntenportaal? 

De praktijk wil eerst verifiëren of u diegene bent die zich heeft aangemeld voor het patiëntenportaal 

voordat wij uw medische gegevens koppelen aan uw account. De praktijkassistente neemt binnen 

een week contact met u op. Wilt u niet langer wachten dan kunt u tijdens onze openingstijden zelf 

contact opnemen met de assistente. Zij kan dan het account direct koppelen. 
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4. Wat is een sessiecode? 

Omdat wij uw privacy willen garanderen, werkt het patiëntenportaal met sessiecodes om te 

controleren dat allen u toegang krijgt tot uw patiëntenportaal. Het is een extra controle, die onze 

praktijk belangrijk vindt, omdat het patiëntenportaal mogelijk gevoelige informatie over uw 

gezondheid bevat en dus alleen voor u toegankelijk moet zijn.  

 

De sessiecode wordt verstuurd naar het mailadres dat u heeft opgegeven bij registratie.  

 

Let u erop dat: 

De sessiecodes op uw e-mailadres binnenkomen. Komen ze niet in uw Postvak In binnen? Dan vindt u 

ze veelal terug bij de map Ongewenste e-mail in uw e-mailprogramma. 

De sessiecodes maar één keer geldig zijn. Iedere keer dat u inlogt krijgt u een nieuwe sessiecode ter 

controle toegezonden. 

 

 

5. Ik wil graag een dubbel consult inplannen via het patiëntenportaal bij de huisarts, kan dat? 

U kunt uitsluitend enkele afspraken maken, denkt u meer dan 10 minuten nodig te hebben of heeft u 

meer dan 1 vraag, neem dan telefonisch contact op met de assistente om uw afspraak te plannen op 

telefoonnummer 030 666 12 39 tijdens onze openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur. 

 

 


