*MGN antwoord econsult ASS
Beste @p1 @p3 ,

Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]
*MGN antwoord econsult [initialen huisarts]
Beste @p1 @p3 ,

Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN afspraak maken nav econsult
Beste @p1 @p3 ,
U heeft via een e-consult een vraag aan mij gesteld.
Naar aanleiding van dit e-consult acht ik het echter toch noodzakelijk om een afspraak te
maken om bij mij langs te komen in de praktijk.
U kunt voor het maken van een afspraak gebruik maken van de functie "afspraak maken en
bekijken".
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN LAB uitslag gb
Beste @p1 @p3 ,
Uw aangevraagde labuitslag is binnen.
De uitslag is goed.
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN LAB afwijkend maar geen probleem
Geachte @p1 @p3 ,
Uw aangevraagde labuitslag is binnen.
De waarden zijn in orde en er is verder geen actie nodig.
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De waarden kunnen afwijken van de norm.
De afwijking is in dit geval niet ernstig.
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN LAB afwijkend maak afspraak
Beste @p1 @p3 ,
Uw aangevraagde labuitslag is binnen.
De waarden wijken (licht) af en ik wil u daarom vragen een afspraak te maken zodat we het
verder kunnen bespreken.
U kunt voor het maken van een afspraak gebruik maken van de functie "afspraak maken en
bekijken" in dit portaal.
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN LAB POH
Beste @p1 @p3 ,
Uw aangevraagde labuitslag is binnen.
De uitslagen worden tijdens de volgende controle bij de praktijkondersteuner besproken.
Als u nog geen afspraak heeft staan kunt u via de functie "afspraak maken en bekijken" in dit
portaal een afspraak maken bij [naam POH].
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
MGN Afhaalbericht medicijnen
Beste @p1 @p3 ,
U heeft op @datum een medicatieaanvraag gedaan via MijnGezondheid.net. Hieronder
vindt u de afhandeling van uw aanvraag.
<mgnmedmedwel>
De volgende medicatie is herhaald.
<<mgnmedmedwel>>
U ontvangt een e-mail zodra de medicatie voor u klaarligt bij de apotheek.
</mgnmedmedwel>
<mgnmedmedniet>
De volgende medicatie is niet herhaald.
<<mgnmedmedniet>>
Raadpleeg hierover uw huisarts.
</mgnmedmedniet>
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<mgnmedmedextra>
De volgende medicatie is extra toegevoegd.
<<mgnmedmedextra>>
U ontvangt een e-mail zodra de medicatie voor u klaarligt bij de apotheek.
</mgnmedmedextra>
Gebruikt u chronische medicatie? Dan kunt u deze automatisch laten herhalen via de gratis
herhaalservice van de apotheek. Kijk voor meer informatie en aanmelden op [website
apotheek] of bespreek het met de apothekersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]
MGN dossier vrijgegeven
Beste @p1 @p3 ,
Ik heb uw dossier vrijgegeven voor inzage.
Met vriendelijke groet,
[naam], huisarts
*MGN recept gemaakt
Beste @p1 @p3 ,
Ik heb het recept voor u gemaakt.
U ontvangt een e-mail van de apotheek zodra de medicatie daar voor u klaarligt.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGN aanmelding
Betreft: online diensten huisartsenpraktijk [naam huisartsenpraktijk]
Beste @p1 @p2 @p3 ,
Wilt u voortaan ook gebruik maken van de online diensten van huisartsenpraktijk [naam
huisartsenpraktijk]? Log dan via de website [praktijkwebsite] in op het online patiëntenportaal
MijnGezondheid.net.
Op dit portaal kunt u via een beveiligde verbinding een aantal zaken online te regelen. Dit
kan ook met de MedGemak app op uw telefoon of tablet.
U kunt online:
- Een afspraak maken bij uw huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent
- Herhaalmedicatie aanvragen
- Een vraag stellen op een moment dat het u uitkomt
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U kunt ook een deel van uw dossier inzien, zoals uitslagen van uw bloedonderzoek. Indien u
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u uw huisarts, na uw aanmelding, via het
portaal een bericht sturen met het verzoek uw dossier te delen.
Op de website www.mijngezondheid.net vindt u meer informatie.
Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?
Patienten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijk [naam
huisartsenpraktijk] kunnen een account aanmaken. Om in te loggen op MijnGezondheid.net
heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt
u op www.digid.nl
Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?
Via onze website [praktijkwebsite] kunt u direct inloggen op MijnGezondheid.net. Zodra u als
patient voor de eerste keer op het portaal van MijnGezondheid.net gaat inloggen zult u het
contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de
uitwisseling van uw gegevens met de praktijk en apotheek goed en betrouwbaar is geregeld.
Lees voor u uw handtekening zet de voorwaarden en de algemene informatie goed door.
Als er iets niet duidelijk is leggen wij het u graag uit.
Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk [naam]
MGn urine niet afwijkend
Beste @p1 @p3 ,
U heeft een urineonderzoek laten verrichten. De uitslag hiervan is in orde.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij
dringende vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn urine uricult ingezet
Beste @p1 @p3 ,
U heeft een urineonderzoek laten verrichten. De eerste test heeft geen uitsluitsel gegeven.
Er is een extra onderzoek ingezet. De uitslag hiervan is morgen bekend, hierover krijgt u een
bericht via dit portaal.
Mochten de klachten plotseling verergeren of veranderen (koorts, een ziek gevoel, pijn in uw
zij) neem dan telefonisch contact op met de doktersassistente.
Meer informatie is te vinden op www.thuisarts.nl/blaasontsteking.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij
dringende vragen te bellen naar de doktersassistente.
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Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn urine uwi met labkweek
Beste @p1 @p3 ,
U heeft een urineonderzoek laten verrichten. Hieruit is gebleken dat er sprake is van een
blaasontsteking. Er is een recept voor een kuur antibiotica naar uw apotheek gestuurd en de
urine is voor verdere analyse naar het laboratorium gestuurd. De uitslag hiervan is binnen 3
werkdagen bekend, hierover krijgt u een bericht via dit portaal. Het kan zijn dat uw klachten
eerder verdwijnen, toch is het belangrijk dat u de kuur afmaakt. Mochten de klachten na de
kuur aanhouden dan kunt u contact opnemen met de doktersassistente.
Indien de klachten plotseling verergeren of veranderen (koorts, een ziek gevoel, pijn in uw
zij) neem dan telefonisch contact op met de doktersassistente.
Meer informatie is te vinden op www.thuisarts.nl/blaasontsteking.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij dringende
vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn urine uwi zonder labkweek
Beste @p1 @p3 ,
U heeft een urineonderzoek laten verrichten. Hieruit is gebleken dat er sprake is van een
blaasontsteking. Er is een recept voor een kuur antibiotica naar uw apotheek gestuurd. Het
kan zijn dat uw klachten eerder verdwijnen, toch is het belangrijk dat u de kuur afmaakt.
Mochten de klachten na de kuur aanhouden dan kunt u contact opnemen.
Meer informatie is te vinden op www.thuisarts.nl/blaasontsteking.
Indien de klachten plotseling verergeren of veranderen (koorts, een ziek gevoel, pijn in uw
zij) neem dan telefonisch contact op met de doktersassistente.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij dringende
vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn uitslag urinekweek - start AB
Beste @p1 @p3 ,
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Uw urine is recent opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. Uit dit
onderzoek blijkt dat er sprake is van een blaasontsteking. Er is een recept voor een kuur
antibiotica naar uw apotheek gestuurd. Het kan zijn dat uw klachten eerder verdwijnen, toch
is het belangrijk dat u de kuur afmaakt. Mochten de klachten na de kuur aanhouden dan
kunt u contact opnemen.
Indien de klachten plotseling verergeren of veranderen (koorts, een ziek gevoel, pijn in uw
zij) neem dan telefonisch contact op met de doktersassistente.
Meer informatie is te vinden op www.thuisarts.nl/blaasontsteking.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij dringende
vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn uitslag urinekweek - switch AB
Beste @p1 @p3 ,
Uw urine is recent opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. Uit dit
onderzoek blijkt dat de bacterie in uw blaas niet gevoelig is voor de antibiotica die u heeft
gekregen. Er is een recept voor de geschikte kuur antibiotica naar uw apotheek gestuurd.
U kunt direct starten met de nieuwe kuur. Mocht de eerste antibioticakuur nog niet klaar zijn
dan mag u daar nu mee stoppen en vervolgens de nieuwe kuur starten.
Het kan zijn dat uw klachten eerder verdwijnen, toch is het belangrijk dat u de nieuwe kuur
afmaakt. Mochten de klachten na de kuur aanhouden dan kunt u contact opnemen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij dringende
vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]

MGn uitslag urinekweek - mengbeeld
Beste @p1 @p3 ,
Uw urine is recent opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. Het
laboratorium heeft de urinekweek helaas niet kunnen beoordelen vanwege de aanwezigheid
van omgevingsbacteriën. Dit wil niet zeggen dat u een blaasontsteking heeft maar we
kunnen het ook niet uitsluiten.
Ons advies is om bij aanhoudende klachten opnieuw urine te laten onderzoeken. U mag
hiervoor eerst de omgeving van uw geslachtsdeel schoonmaken met water en vervolgens
alleen het middelste deel van uw ochtendurine opvangen in een steriel potje. Breng de urine
bij voorkeur binnen twee uur naar de praktijk. Als dit niet mogelijk is kunt u de urine
maximaal 24 uur in de koelkast bewaren.

Joyce Hummel | Adviseur Zorg en Technologie | www.joycehummel.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen door een bericht te sturen of bij
dringende vragen te bellen naar de doktersassistente.
Met vriendelijke groet,
Assistente dokter [naam huisarts]
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