Onderdeel van MijnGezondheid.net

Regel uw zorg
eenvoudig online
met de app
MedGemak!

MedGemak is dé app om u te helpen bij
het optimaal gebruik van uw medicatie.
Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht
in uw medicatie en bestelt u deze direct
online. U hoeft niet meer bang te zijn dat
u uw medicatie vergeet. Met de handige
inneemwekker stelt u eenvoudig in
wanneer het tijd is om uw medicatie in te
nemen. Hoe gemakkelijk is dat?
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Uw privacy staat voorop
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens
goed beveiligd zijn, koppelt u eenmalig
via uw DigiD en het patiëntenportaal
MijnGezondheid.net uw account aan de
app. Daarna logt u telkens in de app in met
een 5-cijferige code. Zo simpel is het!
Interesse?
Informeer bij één van onze medewerkers
naar de mogelijkheden.
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Hoe logt u in?
Stap 1

Download MedGemak gratis in de
App-Store of Google Play-Store

Stap 2

Aanmelden MijnGezondheid.net
Heeft u al een MijnGezondheid.net
account? Ga verder naar stap 3.
Om gebruik te kunnen maken van MedGemak
heeft u een MijnGezondheid.net account nodig.
Heeft u nog geen account? Informeer dan bij
één van onze medewerkers hoe u zich kunt
aanmelden of bezoek www.mijngezondheid.net
voor meer informatie.
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Stap 3

Koppelen MijnGezondheid.net account
Koppel MedGemak eenmalig aan uw MijnGezondheid.net account.
Volg hiervoor onderstaande stappen:
• Log in op MijnGezondheid.net
• Klik bovenin op registreer MedGemak
• Op uw scherm verschijnt nu uw activatiecode en geboortedatum

Stap 4

Registreer uw smartphone
Volg de getoonde stappen
• Klik op toestel registeren
• Klik op gebruikersstatistieken verzenden en accepteer de voorwaarden
• Voer hier uw activatiecode en geboortedatum in (zie stap 3) en registreer uw toestel

Stap 5

Pincode aanmaken
U kunt nu uw eigen pincode aanmaken waarmee u na het registreren kunt inloggen in
de app MedGemak. Na de eerste keer invoeren krijgt u de vraag om de code nog eens
te bevestigen. Let op! Simpele en logische pincodes zoals bijvoorbeeld 12345 zijn niet
toegestaan. U bent nu klaar om van start te gaan met MedGemak!

