MediMapp
–
handleiding via MijnSpaarneGasthuis
In de MediMapp app van het Spaarne Gasthuis leest u informatie over uw aandoening en
behandeling. En ziet u de afspraken die u heeft voor uw behandeling.
Deze handleiding gaat over de de MediMapp via MijnSpaarneGasthuis.
Niet alle informatie of afspraken ziet u tegelijk, maar verspreid over de tijd op het moment dat
het voor u belangrijk is.
Wilt u gebruik maken van de MediMapp app? Leest u dan hieronder hoe u de app kunt
downloaden en gebruiken.

Bekijk uw persoonlijke zorgtraject via MediMapp
In MediMapp vindt u een overzicht van al uw geplande afspraken en informatie over uw
behandeling. Om Medimapp te kunnen gebruiken heeft u een account nodig van
MijnSpaarneGasthuis (geen startaccount). U opent de MediMapp via uw
MijnSpaarneGasthuis account.

Heeft u nog geen MijnSpaarneGasthuis account?
Heeft u nog geen account voor
MijnSpaarneGasthuis? Dan kunt u dit bij
receptie in de centrale hal van het
ziekenhuis regelen.
Meer informatie over
MijnSpaarneGasthuis vindt u onder:
https://spaarnegasthuis.nl/mijnspaarnegasthuis.
Via het patiëntportaal
MijnSpaarneGasthuis kunt u op elk
moment in uw medisch dossier kijken via de app en de computer. U kunt een bericht sturen
aan uw zorgverlener, uitslagen van onderzoeken bekijken, vragenlijsten invullen, medicijnen
bijwerken, brieven aan uw huisarts inzien en afspraken maken.
Heeft u hulp nodig bij het activeren van MijnSpaarneGasthuis? Belt u dan met de helpdesk
van MijnSpaarneGasthuis (023) 224 0224.

MediMapp via de computer






U opent www.mijnspaarnegasthuis.nl en logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op ‘Dossier’ en klik bij ‘Websites’ op ‘MediMapp-zorgpad’.

U ziet nu de ‘haltes’ van uw zorgtraject met de afspraken en alle informatie.
Uitleg over hoe Medimapp werkt vindt u onder ‘Uw persoonlijke MediMapp’ en ‘Menu’.
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MediMapp via de smartphone



Open uw MyChart app en log in met uw MijnSpaarneGasthuis gegevens.
Heeft u nog geen MyChart app? Download dan de MyChart app
in de App Store of Play Store. Meer informatie over het
downloaden vindt u bij: https://spaarnegasthuis.nl/mijnspaarnegasthuis/download-de-app
 En log in met uw MijnSpaarneGasthuis gegevens.



Na het inloggen zie u de knop Medimapp Zorgpad. Klik op deze
knop.



U bent nu in uw zorgtraject.
U ziet de haltes met de afspraken en alle informatie.
Uitleg over hoe app werkt vindt u onder ‘Meer’.




Voorbeeld van een zorgtraject

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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