Handleiding GGNet patiëntportaal ‘Mijndossier’
Voordat u kunt starten….
Heeft u inloggegevens nodig. U ontvangt van GGNet bij uw uitnodiging voor uw intakegesprek
inloggegevens voor Mijndossier.
Bent u al in zorg en heeft u geen account? Geef dit aan bij uw behandelaar en vraag om de brief met
uw inloggegevens.
De eerste keer inloggen
• Open Mijndossier via het internet: https://mijndossier.ggnet.nl
• Vul gebruikersnaam en wachtwoord in zoals in de brief staat. Klik op de knop Login.
• Er wordt nu gevraagd om een 6 cijferige code. Deze ontvangt u op dat moment op het
mailadres zoals bij ons bekend.
• Neem deze code over en klik op OK
• Zodra u bent ingelogd past u het wachtwoord aan. U doet dit in het menu bij ‘Mijn Gegevens –
Wijzig wachtwoord’. Eventueel kunt u hier ook een foto van uzelf uploaden.

Bedenk een wachtwoord dat alleen u kent. Dit wachtwoord moet aan de volgende eisen
voldoen:
- Minimaal 12 tekens
- minimaal 1 letter
- minimaal 1 hoofdletter
- minimaal 1 cijfer
- minimaal 1 speciaal teken: !#$%()+,-/:;=?_
Bij problemen met inloggen kunt u contact opnemen met mijndossier@ggnet.nl.
Startpagina
Dit scherm bestaat uit de volgende knoppen: Mijn gegevens en Agenda
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Mijn gegevens – Persoonsgegevens en Huisarts/Apotheek
Hier ziet u de gegevens staan, zoals deze zijn vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier.

Agenda
Hier ziet u de ingeplande afspraken met GGNet.
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Standaard staan alle afspraken die u het komende jaar heeft hier onder elkaar.
Maar u kunt kiezen ook voor een weergave van uw afspraken op 1 dag (1) een week (7 dagen) of per
maand (31 dagen).
Om de gegevens van de afspraak te zien, klik dan op de beschrijving van de afspraak.

Afsluiten
Om Mijndossier af te sluiten klikt u rechtsboven op de knop Uitloggen.
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