De beste zorg verleen je samen.
Makkelijk vanuit één online overzicht.

Mijn dossier
Je bent bij ons onder behandeling. In
je eigen dossier houd je bij hoe het met
je gaat. Je laat ons meekijken en zo
kunnen wij samen de beste zorg voor
jou leveren.

Deze modules zijn een voorbeeld. In jouw dossier
kies je met je zorgverleners je eigen modules.

Start vandaag
Hoe start je nu met je eigen dossier?
Volg deze stappen:
1. Download Gezondheidsmeter app
Voer je inloggegevens in, kies je
eigen 5 cijfer code.
2. “Gegevens toevoegen“
Vul in wat er voor je klaar staat.
3. “Voortgang”
Na invullen komt jouw grafiek in
beeld.

Deze grafiek is een voorbeeld. In jouw dossier
kunnen andere grafieken staan.

Eén overzicht
De belangrijkste functies van
Gezondheidsmeter PGO+ vind je hier:
4. Maak een selfie en check
je gegevens. Je kan hier ook
reminders aan/uit zetten.
5. Gebruik je medicijnen?
Die vul je in bij Medicatie Dossier.
Zo ziet je arts welke medicijnen je
nu gebruikt.
6. “Eigen foto’s”
Hier kan je foto’s of video’s delen
met je zorgverleners.
7. “Infotheek”
Zelf aan de slag met goede tips
en tricks.
8. “Privé notities”
Deze notities zijn voor jezelf.
Alleen jij kan ze zien.
9. Alles gelukt van deze lijst?
Laat het je zorgverlener weten en
stuur een berichtje via het veilige
eConsult!

De beste zorg lever je
samen
Alle informatie in één overzicht.
Zo zien jij en jouw behandelteam hoe
het met je gaat en waar aandacht voor
nodig is.

Nog vragen?
T: 0162-520964 8:30-17:00uur
(werkdagen).
E: info@gezondheidsmeter.nl

De helpdesk kan geen medische
vragen beantwoorden. Stel die aan je
zorgverlener.

Gezondheidsmeter PGO+ is een hulpmiddel voor de
communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Het
vervangt de reguliere consulten niet, maar bevat en
verzorgt extra informatie.

Eén overzicht
De beste zorg krijg je als je samen werkt
aan jouw gezondheid.

Beter contact met
je zorgverleners.

Een beter
behandelplan in
een vroeg stadium.
Samen de
alternatieven
afwegen.
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