
 

Verbindt voor verbetering 

 

 
Melding indienen via mijn.pharmapartners.nl 
 

Hoe dien ik een melding in? 

1. Ga naar mijn.pharmapartners.nl. 

2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.* 

3. Kies aan de rechterkant voor Maak melding aan. 

 

4. Kies bij Categorie voor het vergrootglas. 

5. Er opent een scherm met meldingssjablonen. Kies hier het meldingssjabloon met 

de juiste Clusterbeheer-categorie op pagina 2. Zodra u het gewenste sjabloon 

selecteert, opent dit sjabloon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vul alle velden zo zorgvuldig mogelijk in en kies voor Versturen. 

7. Wij streven ernaar om uw melding binnen 48 uur op te pakken. 

 

* Heeft u nog geen inloggegevens of bent u uw wachtwoord vergeten? 

• Bent u een medewerker in een praktijk of apotheek? De praktijdhouder of 

apotheker kan inloggegevens voor u aanmaken en beheren. 

• Bent u zelf praktijkhouder of apotheker? Afhankelijk van uw situatie kan uw 

zorggroep / keten inloggegevens voor u aanmaken of doet PharmaPartners dat 

voor u. 

• Werkt u bij een zorggroep of keten? Dan maakt PharmaPartners een account voor 

u aan. 

 

Contact met PharmaPartners? Bel: 088 688 88 00 

 

Hoe verder? 

1. U ontvangt een e-mailnotificatie als uw melding is afgehandeld of meer informatie 

van u benodigd is. 

2. Als u bent ingelogd op mijn.pharmapartners.nl ziet u aan de rechterkant uw eerder 

ingediende meldingen. 

3. U kunt op deze meldingen reageren via de knop ‘Bericht toevoegen’ onderaan dit 

scherm. Dit kan binnen 7 dagen, zolang de status van de melding niet op 

afgesloten staat. 
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Voor apothekers (Pharmacom): naar mijn.pharmapartners.nl zonder inloggen 

U hoeft slechts één keer uw gebruikersnaam en wachtwoord van het klantenportaal op te 

slaan in Pharmacom. Dit doet u via het menu Beheer > Beheer Pharmacom > 

Medewerker > Diversen. Klik na het invullen van uw gegevens op Opslaan en 

vervolgens op OK. 

 

 

Voor huisartsen (Medicom): naar mijn.pharmapartners.nl zonder inloggen 

U hoeft slechts één keer uw gebruikersnaam en wachtwoord van het klantenportaal op te 

slaan in Medicom. Dit doet u via het menu Praktijk beheer > Onderhoud instellingen 

> Externe toegang. Kies aan de linkerkant de betreffende medewerker en vul de 

gegevens in. 

 

 

 

Als u in Pharmacom of Medicom op een link klikt die naar mijn.pharmapartners.nl leidt 

bent u automatisch ingelogd. U kunt ook vanuit Pharmacom of Medicom via het icoon 

 naar mijn.pharmapartners.nl. 


