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

Veilig en
betrouwbaar
Heeft u een vraag? U appt direct
met uw eigen arts of 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 arts of zorgverlener. En
uiteraard garanderen wij uw privacy.

ziekenhuis

Download BeterDichtbij direct
“Een vraag stellen is
makkelijk en je kan het
antwoord ook nog even
rustig teruglezen.”
Mevrouw Jacobs, Dirksland

Veilig registreren voor BeterDichtbij
Voor u begint, is het goed dat u
de volgende gegevens bij de hand
heeft:
- Het e-mailadres en mobiele
nummer dat u eerder ook aan
uw arts heeft doorgegeven
- De Activatiecode die u per sms
van uw arts heeft ontvangen
1. Download de BeterDichtbij app
in de Google Play Store of de
Apple App Store.
2. Open de BeterDichtbij app,
bekijk de Gebruiksvoorwaarden
en ga akkoord.
3. Klik op de groene knop ‘Starten’.
4. Beantwoord de vragen om uw
veilige registratie compleet te
maken. Dit hoeft u maar één
keer te doen.
5. Heeft u de vragen beantwoord?
Dan ontvangt u een tweede sms
met een Bevestigingscode, voor
uw veiligheid. Vul deze in als
hierom wordt gevraagd.
U bent nu veilig geregistreerd
en ingelogd. U kunt nu uw vraag
stellen aan uw arts of zorgverlener.
De volgende keer logt u heel
eenvoudig in bij de app met uw
pincode. Het is belangrijk dat u uw
zelf ingestelde pincode onthoudt.
U kunt BeterDichtbij ook gebruiken
op uw computer:
www.beterdichtbij.nl/inloggen
Heeft u vragen?
De helpdesk van BeterDichtbij helpt
u graag verder:
service@beterdichtbij.nl
085 27 35 398
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis biedt BeterDichtbij
aan. Medewerkers beantwoorden graag uw vragen.

Direct contact met Het
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Heeft u een vraag? U appt direct
met uw eigen arts of zorgverlener
met BeterDichtbij. Voor iedere
vraag die u even wilt stellen. Op elk
moment van de dag via uw mobiele
telefoon of computer.
“Als gastvrij ziekenhuis willen wij
altijd bereikbaar zijn voor onze
patiënten. Ook digitaal.”
Koos Moerland,
voorzitter Raad van Bestuur

Daarom kiezen mensen voor
BeterDichtbij:
•	Direct in gesprek met uw arts of
zorgverlener
•	Makkelijk vanaf uw eigen plek en
op uw moment
•	Uw antwoord, overal en altijd na
te lezen
•	Veilig en betrouwbaar
Contact met Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland
(0187) 607 300
www.vanweelbethesda.nl

Download BeterDichtbij direct

ziekenhuis

Wij helpen u graag
Komt u er niet uit? De helpdesk van BeterDichtbij helpt u
graag verder: service@beterdichtbij.nl | 085 27 35 398

