
 

 

  

 

  

  



Het opvragen van uw dossier kan alleen als u 

bij de huisarts hebt aangegeven dat u 

toestemming geeft voor het delen van uw 

gegevens met de Huisartsenpost. Dat wil 

zeggen dat een deel van uw dossier door de 

dienstdoende arts op de huisartsenpost kan 

worden opgevraagd indien u de post ’s-avonds 

of in het weekend bezoekt. Het gaat hier niet 

om uw hele medische dossier, maar om de 

zogenaamde professionele samenvatting van 

uw dossier. 

Dat wil zeggen de informatie over de 

consulten van de laatste vier maanden.  Als 

u de laatste vier maanden niet bij uw 

huisarts bent geweest staan de laatste 5 

consulten hierin met alle relevante 

informatie.  

Als u nu via CGM LIFE eSERVICES uw medische 

gegevens wilt opvragen is dat precies dezelfde 

informatie. U krijgt dus inzage in een deel van 

uw dossier. 

Als het goed is heeft u de vraag om 

toestemming voor het delen van uw dossier 

een poosje geleden gekregen van uw huisarts 

en heeft u daar een formulier voor 

ondertekend. Als dat niet is gebeurd, neem 

dan contact op met de assistente. 

Nadat u op het blokje ‘mijn medische 

gegevens’ heeft geklikt, zult u de opgevraagde 

gegevens zien staan. Het is tevens mogelijk om 

op dezelfde wijze een actueel medicatie 

overzicht op te vragen bij uw huisarts.  

U heeft dat vaak nodig bij een bezoek aan de 

specialist in het ziekenhuis, of een andere 

zorgverlener. Hierop staat de medicatie die u 

op dit moment gebruikt. 

 

 

 

 

 



 

  

    

  



Selecteer een soort afspraak, selecteer bij 

welke zorgverlener u de afspraak wilt 

inplannen en kies een datum en tijdstip.  

Een standaard consult is 10 minuten. Als u 

meerdere klachten wilt bespreken, of meer 

tijd nodig denkt te hebben, neem dan contact 

op met de assistente voor het plannen van een 

dubbel consult.  

Let op:  

Als u twijfelt over het spoedeisende karakter 

van de afspraak, neemt u dan contact op met 

de assistente. Het maken van een afspraak 

voor een (jong) kind met koorts en/of vlekjes 

is altijd een reden om contact op te nemen 

met de assistente.  

Als volgende stap vult u de reden van de 

afspraak in. Vergeet AUB niet om ook het 

telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in 

te vullen, zodat de assistente u kan bellen als 

er vragen zijn over de afspraak. Ten slotte kunt 

u aangeven of, en hoe, u een herinnering aan 

de gemaakte afspraak wilt ontvangen. 

Als u kiest voor een herinnering per e-mail 

en/of sms, kunt u aangeven hoe lang van 

tevoren u een herinnerings wilt ontvangen.  

 

Nadat u op de knop ‘Maak de afspraak’ heeft 

geklikt ontvangt u een e-mail waarin 

bevestigd wordt dat u een aanvraag heeft 

gedaan voor de afspraak. Zodra de afspraak 

definitief in de praktijkagenda is geplaatst 

ontvangt u daarvan een definitieve 

bevestiging per e-mail. 

 

 

 

 



 

  

  

 

  

 



  

Klik op e-Consult aanvragen. 

  

In het volgende scherm vult u in het bovenste 

vakje het onderwerp in waarover u de vraag 

wilt stellen, bijv. hoesten. 

Let op:  

• Voor spoedgevallen dient u contact op te 

nemen met de assistente.  

• Stel alleen vragen over een klacht 

waarvoor u eerder bij uw huisarts 

geweest bent. 

In het vakje eronder stelt u de vraag. 

Vervolgens klikt u op “verzenden” Daarna 

ziet u de volgende melding: 

Zodra de arts antwoord heeft gegeven op 

uw vraag ontvangt u daar een e-mail van, 

met daarin een linkje waarop u kunt klikken, 

waarna u het antwoord kunt lezen binnen 

CGM LIFE eServices.  

Er is een limiet aan het aantal keren dat u voor 

ditzelfde bericht nog een vraag kunt stellen.  

Let op:   

Deze mogelijkheid van vragen stellen aan uw 

arts is alleen bedoeld voor het stellen van 

medische vragen. Voor alle andere vragen, 

dient u contact op te nemen met de 

assistente! 

 

 

 



 

 

  



Binnen de module staat al vooraf aangegeven 

welke medicatie u mag herhalen. U vinkt het 

vakje aan dat voor de medicatie staat die u wilt 

herhalen en vervolgens klikt u op ‘aanvraag 

versturen’. 

Klik nogmaals op ’aanvraag versturen’. 

Daarna krijgt u een melding waarin staat 

dat uw verzoek in behandeling is. Zodra uw 

aanvraag door de praktijk is verwerkt 

ontvangt u daar een e-mail van. U kunt uw 

medicatie bij uw apotheek ophalen volgens 

de afspraak die u met  uw apotheek heeft. 

Let op:   

Uw huisarts is degene die beslist welke 

medicatie in de lijst gezet wordt om te mogen 

herhalen. Als u regelmatig medicatie gebruikt 

die u niet ziet staan op de lijst, neemt u dan 

contact op met de assistente. Als u gebruik 

maakt van een herhaalmedicatieservice van de 

apotheek ziet u deze medicatie ook niet in de 

lijst staan. Uiteraard hoeft u dan geen contact 

op te nemen met de assistente. 
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