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Meld u aan via de website 
van uw huisartsenpraktijk

Download de gratis app



Online uw zorg regelen 
wanneer het u uitkomt?

Via de website van uw huisartsenpraktijk en 

de Zorg4Zeist app maakt u online uw afspraak, 

heeft u inzage in uw medisch dossier, stelt 

u vragen en vraagt u herhaalrecepten aan. 

Veilig, betrouwbaar en snel. Meld u aan via 

onze website of app en ervaar het gemak 

van online zorg.
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Medicijnen
Bekijk uw medicatiegegevens en vraag online een 
herhaalrecept aan.

Berichten*
Een vraag stellen? Stuur veilig een bericht naar 
ons. Een document of foto bijsluiten is mogelijk. 
U krijgt een melding zodra een antwoord voor u 
klaar staat. 

Afspraken
Een afspraak maken zonder wachttijd en wanneer 
het u uitkomt? Gebruik onze online agenda.

Let op!   Neem voor spoedeisende vragen altijd telefonisch 

contact op met de praktijk of de huisartsenspoedpost.

Uw zorg online regelen

* 

Huisartsenspoedpost



Uw dossier
Met de toegang tot uw medisch dossier heeft 
u inzicht in de gegevens over uw gezondheid 
zoals bij ons bekend: uw klachten, medicijnen, 
overgevoeligheden en allergieën, uitslagen, 
onze metingen zoals bijvoorbeeld uw 
bloeddruk, brieven en verwijsbrieven.

Huisartsenspoedpost 
Contactgegevens en de openingstijden van 
de huisartsenspoedpost altijd bij de hand.



Meld u aan

Via onze website

1    Ga naar de patiëntenomgeving op onze 
website.

2    Maak een account aan.

3    Na controle van uw aanvraag door de praktijk 
ontvangt u een bericht. Dit kan enkele werkdagen 
duren.

4    Meld u aan met uw inloggegevens via de  
knop ‘inloggen’.



Via de Zorg4Zeist app

1    Download de Zorg4Zeist app op uw telefoon of tablet 
via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

2    Open de app, stel een persoonlijke vijf-cijferige  
pincode in.

3    Zoek onze praktijk in de lijst.

4    Maak een account aan via de knop ‘registreren’.  
Heeft u al een account via de website? Ga dan naar stap 6.

5    Na controle van uw aanvraag door de praktijk ontvangt  
u een bericht. Dit kan enkele werkdagen duren.

6    Meld u aan met uw inloggegevens via de  
knop ‘aanmelden’.



Uitwisseling van gegevens gebeurt via een beveiligde 
verbinding en zijn niet in te zien door derden. 

Op de diensten in de app en website zijn de 
privacyverklaring en gebruiksovereenkomst van de praktijk 
van toepassing. U kunt deze nalezen in de app en via de 
website van de praktijk.

Boek online uw afspraak, stel uw vraag of vraag uw 
herhaalrecepten aan. Veilig, betrouwbaar en snel.

 

Interessant? 

Meld u aan via onze website of via de Zorg4Zeist app.

Uw gegevens zijn veilig



Zorg4Zeist app

Beschikbaar via:  
de App Store (Apple iOS) of Google Play Store (Android)

Hulp nodig? 

Raadpleeg www.zorg4zeist.nl/veelgestelde-vragen

Download de app



Regel met gemak uw zorg online
Met de gratis app

ZEIST


