Direct in contact
met uw eigen arts
of zorgverlener
Met de gratis BeterDichtbij app

Mevrouw Jacobs, Sneek

“Een vraag stellen is makkelijk
en je kan het antwoord ook
nog even rustig nalezen.”

Veilig en
betrouwbaar

Heeft u een vraag? U appt direct met uw eigen arts of
andere zorgverlener met BeterDichtbij.
De gratis app BeterDichtbij is er voor iedere vraag die u even wilt
stellen. Op elk moment van de dag via uw mobiele telefoon of
computer. U krijgt altijd een betrouwbaar antwoord van uw eigen
zorgverlener. En uiteraard garanderen we uw privacy.
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Download de
BeterDichtbij app direct

Zo registreert u zich
veilig voor BeterDichtbij
Houd de volgende gegevens bij de hand voordat u begint:
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Het e-mailadres en mobiele nummer dat u eerder ook aan uw
ziekenhuis heeft doorgegeven.
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De Activatiecode die u per SMS heeft ontvangen.

Dan volgt u nu deze stappen:
1

Download de BeterDichtbij app in de Google Play Store (Android) of
de Apple App Store (iPhone).

2

Open de BeterDichtbij app, bekijk de Gebruikersvoorwaarden en klik
op ‘Akkoord’.

3

Klik op de groene knop ‘Starten’, kies voor de optie ‘Ik heb een
activatiecode ontvangen’ en vul deze code in.

4

Beantwoord de vragen om uw veilige registratie compleet te maken.
Dit hoeft u maar één keer te doen.

5

Stel een zelfgekozen pincode in. Onthoud deze goed. U heeft deze
pincode nodig als u de volgende keer wilt inloggen bij de app.

6

Heeft u de vragen beantwoord? Dan ontvangt u een tweede SMS met
een bevestigingscode. Vul deze in als hierom wordt gevraagd.

check

U bent nu veilig geregistreerd en ingelogd. U kunt nu makkelijk en
veilig in gesprek met uw arts of zorgorganisatie.

Heeft u vragen?

BeterDichtbij op uw computer?

De servicedesk van BeterDichtbij helpt
u graag verder:

Om BeterDichtbij te gebruiken op uw
computer, ga naar:

envelope service@beterdichtbij.nl

globe www.beterdichtbij.nl/inloggen

phone 085 27 35 398

Daarom kiezen mensen
voor BeterDichtbij:
Direct in gesprek met uw arts of zorgverlener
Makkelijk vanaf uw eigen plek en op uw moment
Uw gesprek is overal en altijd na te lezen
Veilig en betrouwbaar

Sandra Timmermans, Raad van Bestuur Antonius Zorggroep

Moderne manier van communiceren
met zorgverleners voor die patiënten
die dat willen.

Antonius Zorggroep
map-marker-alt Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
phone 0515 - 48 88 88
globe www.mijnantonius.nl

Antonius Zorggroep biedt u
BeterDichtbij aan. Medewerkers
beantwoorden graag uw vragen,
altijd binnen 3 werkdagen.

Heeft u een dringende medische vraag, neem dan altijd direct telefonisch contact
op met uw eigen huisarts, de spoedeisende hulp van het ziekenhuis of 112.
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Download de
BeterDichtbij app direct

