
zo makkelijk werkt Mijn Appo
Mijn Appo is het portaal waar je echt makkelijk materialen bestelt. In deze
handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe je de meest voorkomende
handelingen in Mijn Appo uitvoert.

Inloggen
● Open Chrome, Firefox of Safari. In deze browsers werkt het portaal het beste.
● Ga naar mijn.appo.nl/patient.
● Log in met je e-mailadres en wachtwoord.
● Voer de verificatiecode in die je per sms ontvangt. Je kunt aan de slag

Jouw dashboard
Het dashboard bestaat uit snelkoppelingen naar Mijn gegevens, Bestellen en Mijn medicatie.
Het menu bestaat uit de onderdelen Medicatie, Profiel en Ondersteuning. Via het menu links
navigeer je naar de onderwerpen binnen deze onderdelen. Of gebruik de buttons met
snelkoppelingen in het midden van je scherm.



Materialen bestellen
● Klik in de linkerkolom op Bestellen. Je ziet welk basispakket bij jouw type TPV, type

infuuspomp en type vaattoegang hoort en welke materialen daarin zitten.
● Selecteer het basispakket of de losse materialen die je opnieuw wilt bestellen.
● Geef per item aan hoeveel je ervan wilt bestellen. Selecteer hierbij de juiste

verpakkingshoeveelheid.
● Klik op Toevoegen aan bestellijst.
● Klik op de button Andere materialen om materialen uit ons volledige assortiment te

kunnen bestellen.
● Klik rechtsboven op Bestellijst om je winkelmandje te bekijken, te wijzigen en/of te

bestellen.
● Klik op de button Volgende om een eventuele opmerking toe te voegen of een extra

product wat niet in de assortimentslijst staat te bestellen. Of selecteer aan de
rechterkant een bewaarde opmerking.

● Klik op de button Bestellen om de bestelling te plaatsen. Wij leveren de materialen
tegelijk met de eerstvolgende levering TPV. Heb je de materialen eerder nodig? Plaats
je bestelling en bel ons even via 085 902 38 80 of geef het door via het
opmerkingenveld.

Onbereide TPV en/of vocht bestellen
● Doorloop dezelfde stappen als hierboven bij materialen bestellen.
● Gebruik het opmerkingenveld om, naast de materialen, ook onbereide TPV,

toevoegingen en/of vocht of producten die niet in het standaard assortiment zitten te
bestellen. Of selecteer aan de rechterkant een bewaarde opmerking (zo kun je
bestellingen makkelijk herhalen).

● Klik op de button Bestellen om de bestelling te plaatsen.

Een persoonlijke bestellijst maken
● Klik in de linkerkolom op Bestellen.
● Klik op het hartje bij de materialen die je wilt toevoegen aan je persoonlijke bestellijst.
● Klik op de tab Mijn favorieten om je persoonlijke bestellijst te gebruiken.



Een eerdere bestelling herhalen
● Klik in de linkerkolom op Mijn bestellingen.
● Vind de datum van de bestelling die je wilt herhalen.
● Klik op Opnieuw bestellen. De producten worden toegevoegd aan je bestellijst.
● Klik op Bestellijst bekijken om je winkelmandje te bekijken en/of te wijzigen.
● Klik op de button Bestellen om de bestelling te plaatsen. Wij leveren de materialen

tegelijk met de eerstvolgende levering TPV. Heb je de materialen eerder nodig? Plaats
je bestelling en bel ons even via 085 902 38 80  of geef het door via het
opmerkingenveld.

Tip: bestel je voor het eerst via Mijn Appo? Selecteer bij je eerste bestelling van elk product dat
je gebruikt een aantal exemplaren. Zo creëer je je eigen bestellijst voor de toekomst. Die vind je
onder Mijn Bestellingen. Open je de eerste bestellijst, pas aantallen aan of verwijder artikelen
en bestel opnieuw.

Mijn gegevens wijzigen of aanvullen
● Klik in de linkerkolom op Mijn gegevens.
● Scroll naar beneden naar de gegevens die je wilt wijzigen. De grijs gekleurde gegevens

kun je niet via Mijn Appo wijzigen. Mail naar contact@appo.nl en jouw zorgprofessional
als je die gegevens wilt aanpassen.

● Voer de nieuwe gegevens in.
● Klik onderaan op de button Opslaan om de nieuwe gegevens aan ons door te geven. je

gegevens zijn direct bijgewerkt in Mijn Appo,

Tijdelijk bezorgadres doorgeven
● Klik in de linkerkolom op Mijn gegevens.
● Scroll naar beneden naar Bezorginformatie.
● Vink Bezorgen op een ander adres aan.
● Voer de adresgegevens in.
● Vink Ja aan bij de vraag of het een tijdelijk bezorgadres is.
● Geef eventuele aanwijzingen of instructies door via het opmerkingenveld, bijvoorbeeld

welke periode wij op dit tijdelijke bezorgadres moeten leveren, dat we moeten
afleveren bij de receptie van de camping (en de bezorger je even moet bellen als hij er
is) of dat de bezorger moet oppassen voor de hond.

● Klik onderaan op de button Opslaan om het bezorgadres aan ons door te geven.

mailto:contact@appo.nl


Mijn recept inzien
● Klik in de linkerkolom op Medicatie.
● Klik op het Recept of de Aanvraag die je wilt inzien. Er opent een pdf-bestand met het

recept of de aanvraag. Deze pdf kun je inzien, downloaden of printen. Staat er iets niet
goed op de aanvraag of op het recept? Vertel het je zorgprofessional. Je behandelaar
kan het, in overleg met jou, aanpassen.

Instructievideo’s, handleiding of assortiment bekijken
● Klik in de linkerkolom op Productinformatie.
● Klik op de link die je wilt bekijken of downloaden. De video speelt af of er opent een

pdf-bestand. De pdf kun je inzien, downloaden of printen.

Vragen over Mijn Appo
Heb je nog vragen? Bel 085 902 38 80 of mail naar tpv@appo.nl. Wij zijn er voor je.


