
Wanneer was de laatste afspraak met dokter Pieterse? Graag datum 
en tijdstip. 

Opdracht 3

De laatste afspraak was op 3 januari 2023, van 09:30 tot 09.50 uur.
Deze informatie is terug te vinden door op de link Afspraak maken en
bekijken te klikken en dan op de link Oude afspraken bekijken.

Antwoordenblad – Patiëntenportaal huisarts
DigiVitaler

Opdracht 1

Opdracht 2

Doorloop de stappen om in te loggen. U komt terecht op de 
startpagina van het patiëntenportaal. Kunt u vinden op welke dagen  
er spreekuren zijn bij huisartsenpraktijk Digistad? Schrijf het antwoord 
hieronder op. 

Op 10 oktober 2022 heeft mevrouw Broekhoven een bericht gestuurd 
aan haar huisarts. Welke vraag heeft ze gesteld?

Patiëntenportaal huisarts – MijnGezondheid.net
Tijdens de opdrachten maakt u gebruik van het patiëntenportaal van mevrouw 
Broekhoven. Het patiëntenportaal is een demo-omgeving van ‘Huisartsenpraktijk 
Digistad’, een verzonnen praktijk. De persoonlijke gegevens die u in het portaal kunt 
lezen zijn ook verzonnen. Ga naar digivitaler.nl en log in met uw gegevens. Klik bij 
‘Lessen’ op ‘Patiëntenportaal huisarts’ en kies voor ‘MijnGezondheid.net’. Klik op 
‘Oefenen’ om de demo te openen. 

De spreekuren zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze informatie is 
te vinden door op de link Gegevens huisarts / apotheek te klikken. Door 
op de naam van de dokter te klikken verschijnt alle informatie over de 
praktijk.

‘Ik heb al paar dagen last van mijn bovenbeen. Is het verstandig om hier
op korte termijn een afspraak voor te maken?’. Dit bericht is terug te
vinden door te klikken op de link Vraag aan huisarts / apotheek.



Opdracht voor thuis

Ga naar de website van uw huisartspraktijk en kijk of uw praktijk ook 
al een patiëntenportaal heeft. Als dit zo is, kunt u hierover op de 
website van uw huisartspraktijk iets terugvinden. U kunt natuurlijk 
ook even bellen. Heeft uw praktijk een patiëntenportaal? Wat moet u 
dan doen zodat u in kunt loggen? Schrijf hieronder op wat u hebt 
gedaan om antwoord op de vraag te krijgen.
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Let op!
Bent u klaar met het oefenen in het patiëntenportaal van Mijn Digistad? 
Klik op het kruisje van het tabblad van de demo om terug te keren naar de les.  

Patiëntenportaal - huisarts Patiëntenportaal huisarts - demo

Dit zal per cursist verschillen. Doel van de opdracht is de cursisten
verleiden om zich te verdiepen in het patiëntenportaal van hun
huisarts en ook om dit portaal te gaan gebruiken.

In het dossier van Mevrouw Broekhoven staan haar metingen 
opgeslagen. Hoe zwaar woog mevrouw Broekhoven op 3 januari 
2023? En wat was haar bloeddruk die dag?

Opdracht 4

Op 3 januari 2023 woog mevrouw Broekhoven 83 kg. Haar bloeddruk
was die dag 128 / 91 mmHg. Deze informatie is terug te vinden door te
klikken op de link Mijn dossier en dan op Metingen van mijn
huisarts.
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