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Wat moet ik doen als ik nog geen Uw Zorg online app
heb?
1. Installeer Uw Zorg online app: https://uwzorgonline.nl/#download_de_app
2. Open Uw Zorg Online app.
3. Zoek uw huisartsenpraktijk in de lijst. Dit kan door, door de lijst heen te scrollen
of via “zoeken”.
4. Kies uw huisartsenpraktijk
5. Klik op “Toestel koppelen”
6. Klik op “Aanmelden”
7. Vul gebruikersnaam/wachtwoord van uw MGP account in.
8. Open mail met MGP beveiligingscode verstuurd naar het e-mailadres horende
bij uw MGP account.
9. Vul de MGP beveiligingscode in.
10. Vul Persoonsgegevens aan.
11. Klik op “Account aanmaken”.
12. Klik op “Valideren”.
13. Stel uw pincode in.
14. Gefeliciteerd! U heeft vanaf nu ook via een app toegang tot
MijnGezondheidsPlatform.
Na dat u de pincode heeft ingevoerd is dit voortaan de code waarmee u de app kan
openen vanuit uw telefoonscherm. Onthoud deze code dus goed. U bent nu in de Uw
Zorg Online app.

Wat moet ik doen als ik al een Uw Zorg online account van
mijn huisarts heb?
1.
2.
3.
4.
5.

Open Uw Zorg Online app.
Vul uw pincode in.
Klik op “Meetwaarden”.
Vul gebruikersnaam/wachtwoord van uw MGP account in.
Open mail met MGP beveiligingscode verstuurd naar het e-mailadres horende
bij uw MGP account.
6. Vul de MGP beveiligingscode in.
7. Klik op “Valideren”.
8. Gefeliciteerd! U heeft vanaf nu ook via een app toegang tot
MijnGezondheidsPlatform.
Zie voor meer informatie ook de Veelgestelde vragen Uw Zorg online.
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