
 

 

 
 

Handleiding patiëntenomgeving 
Gezondheidscentrum Mariahoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze handleiding helpt u op weg bij het gebruik van de patiëntenomgeving van 
Gezondheidscentrum Mariahoek. In deze omgeving kunt u gebruik maken van 

verschillende online diensten zoals een afspraak maken, een korte medische vraag 
stellen, labuitslagen inzien of herhaalmedicatie bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DigiD en sms-functie 
 
Voor de waarborging van de veiligheid van uw gegevens wordt gebruik gemaakt van 
DigiD met sms-functie om in te loggen in de online omgeving. Hier kunt u vervolgens 
snel en gemakkelijk uw eigen zorg regelen.  
 
DigiD aanvragen 
U kunt een DigiD aanvragen op www.digid.nl.  
 
Sms authenticatie 
U kunt de sms-functie voor DigiD activeren op www.digid.nl. Deze activatie betekent 
niet automatisch dat u voor elke website waar u inlogt met DigiD, gebruik hoeft te 
maken van de sm-functie. Dit is afhankelijk van de eisen die door de website gesteld 
worden. Wel kunt u bij DigiD zelf instellen om overal standaard gebruik te maken van 
de sms-functie.  
 
Geen mobiele telefoon 
Ook als u geen mobiele telefoon heeft, kunt u gebruik maken van de sms-functie. U 
ontvangt dan een gesproken sms-bericht op uw vaste telefoonnummer.  
 
 

Eenmalige aanmelding 
 
U bereikt de patiëntenomgeving van Gezondheidscentrum Mariahoek via 
www.gcmariahoek.nl.  
 

• Log in met uw DigiD gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code 
• Accepteer de voorwaarden 
• Vul uw profielgegevens aan met uw telefoonnummer en e-mailadres 
• Voeg uw zorgverlener toe 
• Klik op een van de volgende diensten 

o eAfspraak 
o eRecept 
o eConsult 

• Uw aanvraag komt nu binnen bij uw zorgverlener en wordt zo snel mogelijk 
verwerkt 

• U ontvangt een e-mail zodra uw online diensten klaar zijn voor gebruik 
• In het vervolg bereikt u na inloggen direct de online diensten 



 

eAfspraak 
 
Met eAfspraak maakt u gemakkelijk 24/7 online een afspraak bij uw zorgverlener, 
bijvoorbeeld uw huisarts.  
 
Welke afspraken zijn geschikt voor e--�Afspraak? 

• Bij de huisarts kunt u terecht voor alle vragen die niet levensbedreigend 
zijn en consulten die niet langer dan 10 minuten duren.  

 
Welke afspraken zijn NIET geschikt voor e--�Afspraak? 

• Levensbedreigende klachten 
• Klachten van psychische aard 
• Als sprake is van meerdere klachten 
• Als u denkt meer dan 10 min. nodig te hebben 
• Afspraken voor ingrepen 
• Medische keuringen 

 
Hoe werkt eAfspraak? 
 

• Klik op eAfspraak 
 

 
 
 
 

• Klik op ‘Nieuwe afspraak’ 

 
• Selecteer uw zorgverlener 
• Kies een beschikbaar tijdsblok op de gewenste dag 

 
 
 



 

 
 

• Klik op ‘Afspraak bevestigen’ en daarna op ‘Venster sluiten’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

eConsult 
 
Een eConsult gebruikt u voor een korte medische vraag aan uw zorgverlener, 
bijvoorbeeld aan uw huisarts.  
 
Welke vragen zijn geschikt voor een eConsult? 

• Na een spreekuurbezoek een vraag te stellen 
• Vragen die u tijdens het spreekuur bent vergeten of omdat u iets niet heeft 

begrepen 
• Tijdens een behandeling contact te houden met uw huisarts 
• Uw huisarts op de hoogte te stellen van het resultaat van een behandeling. 
• Advies te vragen tijdens of na afloop van een behandeling. 
• Een korte vraag te stellen waarop u niet direct antwoord nodig heeft, zoals: 

o vragen over uitslagen en onderzoeken 
o medicijngebruik 
o vragen over een eerder consult of ziekenhuisbezoek. 

 
Formuleer altijd een duidelijke vraagstelling waarbij u uw huisarts zo goed 
mogelijk informeert. Dit maakt het voor de huisarts of diens waarnemer een stuk 
eenvoudiger om u een zo goed mogelijk antwoord te geven. 
 
Welke vragen zijn NIET geschikt voor een eConsult? 

• Levensbedreigende klachten die niet kunnen wachten 
• Fysieke klachten waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is 
• Klachten die verergeren of veranderen 
• Vragen over nieuwe lichamelijke klachten 
• Vragen over emotionele problemen 

 
Hoe werkt eConsult? 
 

• Klik op eConsult 

 
• Klik op ‘Nieuw consult starten’ 

 



 

 
 

• Selecteer uw zorgverlener 
• Geef het onderwerp van uw vraag aan 
• Stel uw vraag 
• Klik op ‘Versturen’ 

 

 
 

• Het eConsult is verstuurd 
• Klik op ‘Naar consultoverzicht’ om uw verstuurde eConsult terug te lezen 



 



 

eRecept 
 
Met eRecept kunt u door u gebruikte actuele chronische medicatie bestellen. 
 
Hoe werkt eRecept? 
 

• Klik op eRecept 

 
• U ziet nu een overzicht van uw actuele medicatie 
• Klik op ‘Toevoegen’ om een recept te bestellen 
• Zodra u het medicijn heeft toegevoegd, verschijnt de melding ‘Toegevoegd’. 

Het bestelde medicijn staat u op uw aanvraaglijst. 
• Om de toevoeging terug te draaien, klikt u op ‘Toch niet?’ 

 
 



 

 
• Nadat u alle medicijnen die u wilt bestellen, heeft toegevoegd, klikt u op 

‘Aanvragen’ 
• Uw aanvraaglijst verschijnt in beeld met alle toegevoegde medicatie 
• Klik op ‘Recepten aanvragen’ om uw bestelling te versturen 
 

 
 
 
• Wilt u meer weten over uw medicatie, bijvoorbeeld over het gebruik? Klik dan 

op ‘productinformatie’.  



 

eLab 
 
Via eLab kunt u uw Saltro labuitslagen inzien. U kunt alleen de uitslagen inzien die 
door uw huisarts zijn aangevraagd.  
 
Hoe werkt eLab? 
 

• Klik op eLab 
 

 
 

• U ziet nu een overzicht van uw uitslagen 
• Door op ‘Naar onderzoek’ te klikken, kunt u de uitslagen van het betreffende 

onderzoek bekijken 
• Door op het pijltje naar beneden te klikken, kunt u meer informatie over de 

uitslag terug vinden 
 

 
 



 

 

Uzelf 
 
In de patiëntenomgeving kunt u uw telefoonnummer en e-mailadres wijzigen.  
 

• Ga naar de home pagina 
• Klik linksboven op ‘Uzelf’ 
• Klik op ‘Pas mijn gegevens aan’ 
• Klik na aanpassing op ‘Opslaan’ 

 
 

 



 

Veelgestelde vragen 
 
Wat is het verschil tussen een eAfspraak en een eConsult?  
Met een eAfspraak kunt u een afspraak maken bij de huisarts om langs te komen. 
Met een eConsult kunt u online een niet-spoedeisende vraag stellen zonder dat u 
hoeft langs te komen. 
 
Ik heb een nieuw mobiele telefoonnummer. Waar kan ik deze veranderen?  
Op de hoofdpagina van het portaal staat linksboven twee tabbladen; Home en 
Uzelf. Klik op “Uzelf”. Klik op “pas gegevens aan”. In het volgende scherm kunt u 
uw telefoonnummer veranderen. Ook kunt u hier uw nieuwe e-mailadres invullen. 
Gegevens over uw adres kunt u niet aanpassen. Deze gegevens komen uit de 
het BRP (Basisregister Personen). 
	

Waarom kan ik niet al mijn medicatie bestellen via GC Mariahoek?  
U kunt alleen medicatie bestellen waarvan uw huisarts heeft aangegeven dat het 
herhaalmedicatie is. In het algemeen betreft dit chronische medicatie. De andere 
medicatie kunt u eventueel via een eConsult aanvragen. Van deze medicatie weten 
uw zorgverleners zonder u in een nieuw consult gezien of gesproken te hebben, 
dat u deze medicatie nodig heeft. 
	

Waarom is DigiD met sms-functie nodig?  
GC Mariahoek maakt gebruik van deze vorm van beveiliging om uw medische 
gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Het beveiligingsniveau van een 
inlogprocedure met DigiD met sms-functie is hoger dan die van een 
inlogprocedure met alleen maar DigiD. Er vindt immers een extra controle plaats 
om uw identiteit te controleren. 
	

Ik krijg een melding “Er is een technische fout opgetreden”. Wat nu?  
Probeert u het op een later moment nog eens. Wanneer het probleem zich blijft 
voordoen, kunt u dit bij de assistentes melden.  
 
Waarom zijn bepaalde onderdelen van GC Mariahoek voor mij niet 
beschikbaar?  
Uw zorgverlener bepaalt welke onderdelen op GC Mariahoek beschikbaar zijn. 
Wanneer bepaalde onderdelen voor u zijn afgesloten, heeft uw huisarts en/of 
apotheker besloten om geen gebruik te maken van die onderdelen. 
 
Kan ik ook voor mijn kind een DigiD aanvragen?  
Ja, dat kan. Om voor uw kind(eren) gebruik te kunnen maken van de online 
diensten, logt u in met de eigen DigiD van uw kind(eren). Via de website 
www.digid.nl kunt u ook voor uw kind een DigiD aanvragen. Hiervoor heeft u het 
bsn van uw kind nodig en kunt voor de sms-functie uw eigen mobiele nummer of 
het nummer van de vaste telefoon thuis invullen. Let op; kinderen vanaf 16 jaar 



 

mogen zelf beslissen over medische behandelingen. GC Mariahoekis niet 
aansprakelijk voor de overdracht van de DigiD accountgegevens van ouder op 
kind wanneer de 16 jarige leeftijd is bereikt, noch voor het controleren van de 
daadwerkelijke opdrachtgever achter het DigiD account bij gebruik van de online 
diensten. 
	

Als ik de sms-functie activeer, moet ik deze dan voor iedere website met 
DigiD inlog gebruiken? 
Dit betekent niet dat u voor elke website waar u in moet loggen met DigiD ook de 
sms authenticatie moet doorlopen om in te loggen. Bij websites waar het niet 
verplicht is om in te loggen met sms-functie, krijgt u de keuze om te kiezen 
tussen het inloggen per wachtwoord of het inloggen per wachtwoord en sms 
authenticatie. Als u het fijn vindt om altijd in te loggen met sms authenticatie kunt 
u dit ook aangeven bij DigiD. 
	

Ik heb geen mobiele telefoon, kan ik dan mijn huistelefoon gebruiken? 
Het is ook mogelijk om uw vaste telefoon te gebruiken voor de sms authenticatie. 
Op het moment dat u de sms code krijgt zal de telefoon gaan. Als u opneemt zal 
een computerstem de sms code voor u voorlezen. 
 


