
Trombosedienst  |  KCHL-518  |  versie 2  |  pagina 1/3

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

Inzage in uw eigen 
dossier van de 
Trombosedienst
Als u onder controle bent van de Trombosedienst, dan is het mogelijk uw eigen dossier 
bij de Trombosedienst in te zien via internet. U kunt op elk tijdstip van de dag inloggen 
op een beveiligde website of via een app en uw eigen gegevens inzien.

Wat vindt u in uw digitale dossier?
• Uw meest recente, en dus juiste, doseerkalender;
• Uw volgende prikafspraak;
• Een overzicht van uw medicijnen (voor zover bekend bij de Trombosedienst);
• Berichtenservice, u krijgt berichten en u kunt wijzigingen of bijzonderheden melden 

via het dossier.

Wat zijn de voordelen voor u?
• Altijd de juiste doseerkalender, al op de avond van de prikdag;
• Minder telefonisch contact nodig met de Trombosedienst.

Hoe te starten met inzage in uw eigen dossier?
• U kunt een volledig ingevuld aanmeldformulier voor inzage in uw eigen dossier van 

de Trombosedienst mailen naar trombosedienst@gelre.nl. Hierop vermeldt u onder 
andere uw e-mailadres of dat van een derde die u inzage in uw gegevens 
toevertrouwt. U mag het ingevulde formulier ook aan één van onze medewerkers 
afgeven (zie aanmeldformulier op pagina 3).

• De administratie van de Trombosedienst verwerkt dit formulier. U krijgt daarna een 
e-mail met een wachtwoord via Portavita*, de beheerder van de beveiligde website 
‘digitaallogboek’.
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• U gaat op internet naar www.digitaallogboek.nl en vult uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. (Uw gebruikersnaam is uw eigen e-mailadres);

• Na inloggen moet u ter verificatie eenmalig uw geboortedatum en postcode in het 
scherm invullen, dit om misbruik van uw dossier te voorkomen;

• Daarna wordt u direct gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Een volgende keer 
logt u in met dit nieuwe wachtwoord. U kunt ook uw gebruikersnaam wijzigen als u 
dit wenst.

• Hierna komt u op uw eigen homepagina met uw gegevens. Heeft u meer uitleg nodig 
over het gebruik van het digitaal logboek? Dan vindt u deze na inloggen op 
digitaallogboek.nl door rechts bovenin te klikken op de link voor instructies.

Uw Trombosedienst dossier inzien via de MijnPortavita app
Wilt u uw Trombosedienst dossier ook kunnen inzien op uw smartphone? Gebruik dan de 
MijnPortavita app. 
• Om deze app te gebruiken heeft u de inloggegevens nodig die u gebruikt voor het 

digitale logboek van Portavita (www.digitaallogboek.nl). 
• Zoek op ‘MijnPortavita’ in de appstore en download de app op uw telefoon of 

tablet. Open de app en typ uw gebruikersnaam en wachtwoord (dezelfde als van het 
digitaal logboek) en klik op ‘inloggen’.

• Kies voor het gemak een pincode. Die kunt u dan elke keer bij openen van de app 
gebruiken zonder gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

• Na inloggen kunt u hetzelfde zien als op uw digitaal logboek, zoals het aantal 
tabletten dat u op een dag moet innemen en de volgende prikdatum.

Wat betekent werken met het digitaal logboek en de MijnPortavita app?
• Na het in gebruik nemen van het digitaal logboek en/of de app verwachten wij van u 

dat u aan het eind van de prikdag (na 16.30 uur) zelf controleert of er een 
verandering in uw antistolling dosering is aangebracht of dat er een bericht is 
ingevoerd. In principe bellen wij u niet meer op, behalve bij dringende zaken of als 
er extra uitleg nodig is.

• Bij gebruik van de MijnPortavita app sturen wij u geen doseerkalender meer toe via 
de post.

Bereikbaarheid
Medewerkers Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Tel: (055) 581 12 08
E-mail: trombosedienst@gelre.nl 

*Portavita is onderdeel van CompuGroup Medical Nederland B.V. (CGM).

http://www.digitaallogboek.nl/
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Aanmeldformulier voor inzage in uw dossier van 
de Trombosedienst

Hierbij meld ik mij aan voor inzage in mijn eigen gegevens bij de Trombosedienst 
Apeldoorn – Zutphen.

Naam: ……………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………

Ik heb de folder over inzage gekregen en ben op de hoogte van de inhoud. Dit houdt in 
dat ik na het in gebruik nemen van het digitaal logboek aan het einde van dag waarop ik 
ben geprikt (na 16.30 uur) zelf controleer of er een verandering in de antistolling 
dosering is aangebracht of dat er een bericht is ingevoerd. 
In principe word ik niet meer opgebeld, behalve bij dringende zaken of als er extra uitleg 
nodig is.

Bovenstaande informatie is uitgelegd en ik ga akkoord met de aangegeven voorwaarden. 
Dit e-mailadres is van mijzelf of van een derde die ik deze gegevens toevertrouw.

Datum: …………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………


