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• Introductie 2017 

• 1800 huisartspraktijken gekoppeld 

• > 1 miljoen online actieve zorggebruikers

• Nu ook beschikbaar voor apotheken 

• Aangesloten bij MedMij 

• Uitbreiding meer zorgdisciplines voorzien

Hét zorgplatform



Via de website van uw praktijk 
Apotheekvoorbeeld.uwzorgonline.nl 

Via de Uw Zorg online app
Te downloaden via appstores

Eén account

Beschikbaar als app en portaal 



Stijging gebruik zet door

2020: 21% patiënten online



Toename gebruik door corona en OPEN



Wat biedt Uw Zorg online?



Apotheek én huisarts in één omgeving



Eén medicatieoverzicht 

• Gecombineerd vanuit AIS/HIS
• Herhaalrecepten aanvragen
• Wijzigingen in gebruik doorgeven 
• Innameherinneringen instellen 
• Medicijninfo nakijken (KNMP/Kijksluiter)  



Veilig communiceren  

• Veilig communiceren met uw 

patiënten via berichtenfunctie 

• Voldoet aan voorwaarden toeslag 

basistarief  Zilveren Kruis (D)

En verder:  

• Medisch dossier inzien (huisarts) 

• Afspraken maken (huisarts) 
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Digid identificatie



Voordelen     

• Samenwerking huisarts, apotheek en patiënt via één platform

• Afspraken maken over herhaalreceptuur  

• Efficiëntere herhaallogistiek 

• Verbeteren therapietrouw en medicatieveiligheid

• Voldoen aan wet en regelgeving (dossierinzage, Wdo, WCAG)  
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Ondersteuning bij implementatie  



Voordelen voor uw patiënt  

• Via één omgeving altijd eigen apotheker én huisarts dichtbij 

• Online begeleiding medicijngebruik 

• Snellere afhandeling herhaalrecepten

• Meer grip op medicijngebruik en gezondheid 

• Toegankelijk (meertalig, ontwikkeld volgens toegankelijkheidseisen)   



Aan de slag met Uw Zorg online ?   

Al klant met portaal of Mijn Medicijnen app?

• U wordt vanzelf benaderd en gekoppeld aan Uw Zorg online 

• Mijn Medicijnen app blijft parallel te gebruiken

Nog geen portaal via Pharmeon?

• Vraag informatie of offerte aan 

• Of bezoek onze stand op 9 maart 



Meer info

W: pharmeon.nl

M: helpdesk@pharmeon.nl

T:  020 650 01 00


