
24/7 Online toegang tot:
eConsult, eRecept, eAfspraak
Saltro labuitslagen, eLogboek, Thuisarts

Huisartsen:
Tom Van den Eede
Mariëlle Bergmeijer

Praktijkondersteuners:
Monique de Ridder
Theresia van der Hoeven

 030 - 461 07 33
Alle werkdagen van 8:00 - 17:00 uur

Vermeerstraat 156-158
3817 DJ Amersfoort

praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl

Spoednummer: 033 - 462 49 49
Herhaalreceptenlijn: 088 - 666 73 33
Faxnummer: 033 - 201 12 21
Travel Doctor: 088 - 666 73 66

www.huisartsenamersfoortzuid.nl

Patiëntenportaal
Huisartsen Amersfoort Zuid

Het Patiëntenportaal is gratis beschikbaar 
voor alle patiënten van Huisartsen 
Amersfoort Zuid. U dient zich eenmalig aan te 
melden om gebruik te kunnen maken van de 
online diensten. Hebt u vragen over inloggen 
met DigiD? Bekijk de instructievideo op de 
website of kijk op www.digid.nl.

Inloggen

1. Ga naar      
www.huisartsenamersfoortzuid.nl;

2. Klik op ‘Inloggen Patiëntenportaal’;
3. Log in met uw DigiD gebruikersnaam, 

wachtwoord en sms-code*;

Vervolgens, eenmalige aanmelding:

4. Accepteer de voorwaarden;
5. Vul uw profielgegevens aan;
6. Voeg uw zorgverlener toe;
7. Klik op een willekeurige dienst, 

bijvoorbeeld eConsult.

Wij ontvangen uw aanmelding in ons 
systeem. U ontvangt een e-mail zodra uw 
online diensten klaar zijn voor gebruik. 

*Heeft u de sms-controle nog niet geactiveerd? 
Registreer dan eerst uw (mobiele) telefoonnummer 
via www.digid.nl.

Aanmelden

Nieuw! Inloggen met DigiD



Online een afspraak inplannen

De snelste manier om een afspraak bij uw 
huisarts te maken! 

• Makkelijk omdat u zelf uit de 
beschikbare afspraak tijden kunt kiezen.

• Handig omdat u datum en tijdstip 
van de gemaakte afspraken altijd kunt 
terugvinden in uw afsprakenoverzicht. 

• Toegankelijk omdat u 24/7 een afspraak 
bij uw huisarts kunt maken. 

eAfspraak

Voor een korte medische vraag

De nieuwe manier om uw medische vraag of 
klacht aan uw huisarts voor te leggen!

• Tijdbesparend omdat u niet naar de 
praktijk hoeft te komen.

• Toegankelijk omdat u uw vraag 24/7 aan 
de huisarts kunt stellen.

• Rustig omdat u alle tijd hebt om uw vraag 
te formuleren.

 

eConsult

Betrouwbare informatie

Via Thuisarts vindt u betrouwbare en 
onafhankelijke informatie over gezondheid 
en ziekte. 

Thuisarts

Medicatie online aanvragen

De beste manier om uw herhaalmedicatie te 
bestellen! 

• Eenvoudig. U kiest uit uw persoonlijke 
medicatielijst uw herhaalrecept.

• Snel. Uw huisarts ontvangt uw bestelling 
direct in het zorgsysteem.

• Handig. U kunt een herinnering voor het 
volgend herhaalrecept instellen.

eRecept

Labuitslagen

Uw Saltro labuitslagen inzien

Hebt u bloed laten prikken? U kunt via het 
portaal uw labuitslagen van Saltro bekijken. 

Let op, de uitslagen in het portaal zijn 
mogelijk nog niet bekeken door uw huisarts. 

eLogboek

Uw dossier Chronische Zorg

Bent u onder behandeling voor diabetes, 
COPD of CVRM? Dan hebt u toegang tot 
eLogboek. 

Bekijk hier uw persoonlijke uitslagen, voer 
uw eigen meetwaarden in en bekijk uw 
gestelde doelen. 


