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Het Huisartsenteam verovert met patiëntenportaal MijnGezondheid.net tweede 

plaats bij de Computable Awards 2014 

 

MijnGezondheid.net, het persoonlijke patiëntenportaal van PharmaPartners, heeft samen met Het 

Huisartsenteam een eervolle tweede plek behaald in de categorie 'ICT project van het jaar in de 

publieke sector' van de Computable Awards.  

 

Persoonlijk zorgdossier voor patiënten 

Het Huisartsenteam stelt patiënten via MijnGezondheid.net in staat via een goed beveiligd, persoonlijk 

zorgdossier allerlei zaken met de eigen huisartspraktijk te regelen. Patiënten kunnen herhaalmedicatie 

of een e-Consult aanvragen, een deel van hun medische gegevens en labresultaten inzien of een 

afspraak maken. De online omgeving is 24 uur per dag bereikbaar voor patiënten en geeft hen meer 

inzage in en controle over hun eigen gezondheid. Alle praktijken die zijn aangesloten bij Het 

Huisartsenteam bieden hun patiënten een patiëntenportaal.  

 

Nederlanders klaar voor patiëntenportalen 

Computable is een toonaangevend vakblad op het gebied van ICT. De Computable-prijzen worden 

toegekend aan organisaties, projecten en ceo’s die zich volgens Computable-lezers in het afgelopen jaar 

nadrukkelijk hebben onderscheiden. Daarnaast beoordeelt een vakjury de inzendingen. Tijdens de 

uitreiking op 6 november jl. behaalden Het Huisartsenteam en Mijngezondheid.net de tweede plaats. 

Als het aan het publiek had gelegen was de eerste prijs naar MijnGezondheid.net gegaan. Het 

Huisartsenteam en PharmaPartners zijn blij met de uitslag. Het laat wederom zien dat het Nederlandse 

publiek klaar is om ondersteund door online patiëntportalen meer inzicht te hebben op de eigen 

gezondheid.   

 

Over Het Huisartsenteam  

Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 40 zelfstandig werkende huisartsen in 

West-Brabant. De huisartsen werken verspreid over 18 locaties en hun praktijken zijn voor patiënten 

uitstekend toegankelijk, zowel fysiek als telefonisch en digitaal. Het Huisartsenteam werkt intensief 

samen met andere zorgaanbieders, zoals specialisten uit het Amphia en Franciscus ziekenhuis, SHL-

Groep, apothekers, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en recentelijk ook thuiszorgorganisaties. Meer 

informatie: www.hethuisartsenteam.nl. 

 

Over PharmaPartners 

PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). De TSS bedrijven zijn gespecialiseerde 

software bedrijven met een focus op een specifieke expertise of een specifieke marktsector, "verticale 

markt software". PharmaPartners richt zich specifiek op software voor de eerstelijnszorg. De systemen van 

PharmaPartners maken optimale samenwerking binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg mogelijk. 

PharmaPartners staat voor mensgerichte zorg-IT. In alles wat PharmaPartners doet zijn de behoeften van 

de patiënt/zorgconsument leidend. Meer informatie: www.pharmapartners.nl en 

www.totalspecificsolutions.com. 


