Samen voor een
betere zorg
Gezondheidscentrum Heikant

receptservice
Vraag chronische recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw
medicatie opnieuw nodig heeft. Niet chronische of
incidenteel gebruikte (herhaal-) medicatie kunt u
per e-consult of telefonisch aanvragen

webagenda
Bekijk de lege plekken in de agenda van uw eigen
arts of praktijkondersteuner en boek een afspraak
op het moment dat het u uitkomt.
Ook kunt u een afspraak plannen voor kleine
verrichtingen of een uitstrijkje bij de centrum
assistente.

ALARMNUMMER

112

Gezondheidscentrum
Centrumassistentes

040-2530530
040-2530530

Huisartsen
Fysiotherapie
Fysiotherapie Oerle
Haptotherapie
Verloskundige
Podotherapie
Psychologie
Maatschappelijk werk
Diëtist
Verslavingszorg
Logopedie
Wijkverpleging
WMO loket
Wijkmakelaar

040-2530530
040-2539665
040-2941974
040-2539665
06-46638576
088-1180500
040-2545759
040-3683092
040-2308425
0413-485800
040-2540578
040-2308408
040-2584455
06-27364650

24/7
Online afspraak maken,
herhaalrecept bestellen,
e-consult
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e-consult
Stel eenvoudige, niet spoedeisende medische
vragen direct aan uw eigen arts of praktijkondersteuner via een beveiligde omgeving. U ontvangt
bericht zodra uw consult beantwoord is. Indien uw
vraag niet goed per e-consult te beantwoorden is
kunt u verzocht worden alsnog een reguliere
afspraak te maken.
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Online afspraak maken,
herhaalrecept bestellen,
e-consult
U kunt binnen de patiëntenomgeving via onze
website www.Heikant.nl een afspraak maken met
uw huisarts of praktijkondersteuner of een
verrichting inplannen bij onze assistentes.
Ook is het mogelijk op een gemakkelijke wijze een
herhaalrecept te bestellen of gebruik te maken van
e-consult. Een e-consult is een veilige manier van
een vraag stellen via internet.

Hoe
•

•

Indien u op een van deze keuzes klikt komt u in
het patiënten portaal.

•

De eerste keer dient u zich te registreren.
Na registratie volgt een mail om uw aanvraag te
bevestigen. Let op, de bevestiging dient binnen
24 uur te gebeuren.

•

Na bevestiging van de registratie vragen wij u
contact op te nemen met onze praktijk voor een
eenvoudige identificatieprocedure.
Daarna ontvangt u uw inloggegevens.

•

Zodra u uw inloggegevens heeft, kunt u op een
gemakkelijke en veilige wijze gebruik maken van
de online dienstverlening.

•

Voor deze dienstverlening dient u per persoon een
eigen mailadres te hebben. Met uw eigen account
kunt u bijvoorbeeld niet iets aanvragen voor uw
partner of kind. Meestal kunt u bij uw eigen
provider gratis een extra mailadres aanvragen.

•

Op onze website staan een handleiding en
instructiefilmpjes.

•

U kunt uw vragen hierover eventueel ook
telefonisch stellen.

Uw voordelen:
•

U kunt 24 uur per dag via uw PC / laptop /
smartphone:
- een afspraak inplannen,
- gemaakte afspraken verplaatsen of annuleren,
- een herhaalrecept bestellen,
- uw huisarts een vraag stellen,

•

U heeft inzicht in uw chronisch medicatiedossier,

•

U hoeft veel minder gegevens in te vullen dan u
bij onze oude herhaalreceptservice gewend
was.

Op de homepage www.heikant.nl ziet u links
bovenaan de keuzes “online afspraken maken”,
“herhaalrecept” en “e-consult”.

Tips
•

Niet chronische medicatie kunt u eventueel
bestellen via de e-consult mogelijkheid.

•

Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, oren
uitspuiten (na het druppelen), behandeling
één of twee wratjes aan hand of voet en
afgesproken injecties kunt u inplannen bij
onze assistentes.

