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1. Wat is mijnReade? 

MijnReade is het cliëntenportaal van Reade. Via mijnReade heeft u rechtstreeks 
toegang tot uw persoonlijke gegevens.  
Op een veilige, snelle en eenvoudige manier wijzigt u uw persoonsgegevens, vult u 
vragenlijsten in die nodig zijn voor uw bezoek en bekijkt uw laboratoriumuitslagen.  
In deze handleiding leest u hoe mijnReade werkt en wat u kunt met de verschillende 
onderdelen.  

 

2. Wat heeft u nodig om mijnReade te kunnen gebruiken?   

 een computer of smartphone met internet 

 DigiD met extra controle via sms 

 uw DigiD inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). 

 een persoonlijk, eigen, e-mailadres.  

 

3. DigiD aanvragen 

Wat is DigiD?  
DigiD is een beveiligd identificatiesysteem dat wordt beheerd door de Overheid.  

 Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan met extra controle via sms via de 
website www.digid.nl.  

 Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, of is uw DigiD verlopen?  
Vraag dan opnieuw een DigiD aan op www.digid.nl 

 
U ontvangt per post binnen vijf werkdagen een activeringscode van de Rijksoverheid, 
waarmee u uw DigiD kunt activeren. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de 
hand. 

 

4. Inloggen en uitloggen 
 

 Ga naar https://www.reade.nl/ en klik op de roze knop rechts ‘mijnReade’ 

 

 Klik op de blauwe knop ‘Inloggen met DigiD’   
 

 Klik op het zwarte logo van DigiD om in te loggen.  
 

 
 

http://www.digid.nl/
http://www.digid.nl/
https://www.reade.nl/
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 U komt nu in de DigiD omgeving. Kies de inlogmethode.  
Kies voor ‘Ik wil inloggen via sms’, of voor ‘Ik wil inloggen met de DigiD app’. Heeft u 
geen mobiele telefoon? Een SMS kunt u ook als een gesproken bericht ontvangen 
op uw vaste telefoon.  

 Voer uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.  

 U ontvangt een SMS code. Voer deze in of scan de QR-code met de DigiD app. 

 U heeft nu toegang tot mijnReade   

Heeft u vragen over het inloggen met DigiD? Kijk op www.digid.nl   

 
Uitloggen 
Klik op ‘Uitloggen’ rechts bovenin.  
 
Wilt u standaard afspraakgegevens per mail ontvangen? Vink graag deze optie aan.  

 
Let op: als u 15 minuten niet actief bent in mijnReade, wordt u automatisch uitgelogd. 
Alle gegevens die u op dat moment niet hebt opgeslagen, bijvoorbeeld in een 
vragenlijst, bent u dan kwijt. 

http://www.digid.nl/
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5. Hoe werken de verschillende onderdelen 

MijnReade bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.1. Persoonsgegevens  

1.2. Afspraken  

1.3. Dossier 

1.4. Informatiefolders 

1.5. Uitslagen 

1.6. Taken 

1.7. Medicatie 

 

5.1. Persoonsgegevens  

Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. U kunt uw gegevens inzien en 
wijzigen. Als u voor de eerste keer inlogt, vragen wij u om uw gegevens te controleren. U 
kunt uw telefoonnummer, e-mailadres en apotheek zelf wijzigen. Overige wijzigingen geeft u 
per e-mail, telefonisch of bij de Inschrijfbalie aan ons door. Bent u nog niet bekend bij ons? 
Schrijf u in via mijnReade. Aan de hand van uw DigiD worden uw naam, BSN, 
geboortedatum, geslacht en adres automatisch ingevuld. Uw telefoonnummer, e-mailadres 
en apotheek kunt u zelf invoeren. Meldt u zich vóór uw bezoek bij de Inschrijfbalie om uw 
inschrijving af te ronden. 
 

5.1.1. Mobiel telefoonnummer 

Als uw mobiele telefoonnummer nog niet bij ons bekend is, kunt u deze toevoegen. Als u 
een nieuw of ander mobiel telefoonnummer registreert, vragen wij u om een procedure te 
doorlopen om te controleren of het opgegeven nummer klopt en van u is. Beweeg met uw 
muis over ‘Wat betekent dit?’ om hier meer over te lezen. Klik op ‘Start controle’ om uw 
mobiele telefoonnummer te laten controleren en valideren. 
 

5.1.2. E-mailadres 

Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is, kunt u deze zelf toevoegen. Het noteren van 

uw e-mailadres is belangrijk als u een bevestiging van een afspraak wilt ontvangen. Krijgt u 

een nieuw of ander e-mailadres, dan adviseren wij om te controleren of het e-mailadres juist 

is. Beweeg met uw muis over ‘Wat betekent dit?’ om hier meer over te lezen. Klik op ‘Start 

de controle’ om uw e-mailadres te laten controleren en valideren. 
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5.1.3. Apotheek 
 Klik op ‘Wijzigen’ om de apotheek te wijzigen. 

 
 Vul de naam en/of plaats van uw apotheek in, en klik op ‘Zoeken’. U ziet een lijstje met 

apotheken. Selecteer uw apotheek en klik op ‘Selecteer deze apotheek’. 

 
 

 Na het wijzigen van uw apotheek volgt geen controle. 

 

5.2. Contactpersonen 

Onder Contactpersonen staan uw contactpersonen zoals die bekend zijn bij Reade. Deze 

contactpersonen kunnen belangrijk zijn, mocht er iets aan de hand zijn met u en er dient 

contact opgenomen te worden. 

Het is daarom belangrijk dat deze gegevens kloppen. Kloppen de gegevens niet of heeft u 

een aanvulling? Neem dan contact op met Klantenservice T. 020 – 242 1000 of e-mail: 

helpdeskmijnreade@reade.nl 

 

 
 

5.3. Correspondentie adressen 

Als u een ander adres heeft opgegeven dan uw woonadres, dan ziet u dit hieronder. 

 

mailto:helpdeskmijnreade@reade.nl
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5.4. Machtigingen (nog niet beschikbaar) 

Onder Machtigingen ziet u straks: 

 Personen die gemachtigd zijn om uw dossier en afspraken in te zien 

 Personen waarvoor u gemachtigd bent om hun dossier en afspraken in te zien. 

 

5.5. Woonsituatie 

Onder Woonsituatie vindt u uw woonsituatie zoals bekend is bij Reade 

 

5.6. Toestemmingen (nog niet beschikbaar) 

 

5.7 Afspraken  

Onder ‘Afspraken’ ziet u: 

 Komende afspraken 

 Afspraak maken 

 Eerdere afspraken 

 Verwijzingen 

 Actuele Opname 

 

5.7.1. Komende afspraken 
Hieronder vindt u een overzicht van uw komende afspraken bij Reade, uitgezonderd 

afspraken afdeling Radiologie. Sommige afspraken die u heeft gemaakt, kunt u zelf wijzigen. 

Klik daarvoor op ‘Wijzigen’ achter de betreffende afspraak. Voor afspraken die u niet zelf 

kunt wijzigen, neemt u contact op met de betreffende afdeling. 

 

 
 

5.7.2. Afspraak maken Reumatologie 
Op dit moment kunnen alleen nieuwe Reumatologiecliënten vanaf 18 jaar, die nog niet in 

behandeling zijn bij Reade, een eerste afspraak maken via mijnReade.  
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Let op! Nadat u een afspraak heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u twee vragenlijsten 
invult. Op basis van deze vragenlijsten kunnen we de oorzaak van uw klachten zo goed 
mogelijk achterhalen. De arts bespreekt deze vragenlijsten met u.  
 
Om een eerste afspraak te maken, kiest u ‘Reumatologie’ en klik op ‘Volgende’. U ontvangt 
een e-mailbevestiging van uw afspraak. Controleer vooraf bij ‘Persoonsgegevens’ of uw e-
mail adres is ingevuld. 
 
 

 

 
 

Als u de vragen succesvol hebt doorlopen, komt u in onderstaand scherm. 

 
Maak een keuze en klik op Volgende 
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Ook hier maakt u een keuze en klikt op Volgende 

 

Heeft u geen verwijsbrief? Vraag het dan uw huisarts of medisch specialist.  

 

Vervolgens: 

 U voegt de verwijsbrief digitaal toe. Dit kan op twee manieren: 

1. Maak een scan van de verwijsbrief. 

2. Maak een duidelijke foto van de verwijsbrief met daarop uw mobiele telefoon en 

sla de foto op in uw computer.  

 Klik na het toevoegen van uw verwijsbrief op ‘Volgende’ 
U ziet een overzicht van de afspraakmogelijkheden.  

 Kies een afspraakmogelijkheid en klik op ‘Plan deze afspraak’.  

 
 

Om de keuze te verkleinen kunt u een specifieke dag en/of tijdstip aangegeven. Klik 

hiervoor in de bovenste lange blauwe balk ‘Meer zoekopties’. Onderstaand scherm 

opent. 
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Voordat de afspraak definitief is, ziet u ter controle alle details van de afspraak. Controleer of 

alle gegevens kloppen. Klik op ‘volgende’ om de afspraak definitief te bevestigen (zie 

afbeelding op pagina 10).  

 

 
Is de afspraak gemaakt, dan ziet u onderstaande bevestiging.  

 
U ontvangt daarnaast een bevestiging van uw afspraak per e-mail als u heeft aangegeven 

dat u dat wilt, zie pagina 4. 

 

Let op! Voor een afspraak bij een reumatoloog wordt u automatisch doorgelinkt naar twee 

vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van uw afspraak. U dient deze op voorhand 

in te vullen. 

 
De ingevulde vragenlijsten blijven bewaard in uw medisch dossier. Onder het tabblad 
‘Taken’ kunt u uw ingevulde vragenlijsten inzien.  
 

5.7.3. Eerdere afspraken 
Hier ziet u een overzicht van uw eerdere afspraken.  

 Klik links op ‘Eerdere afspraken’. U kunt via de blauwe knoppen terug en vooruit.  
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5.7.4. Verwijzingen 
Hier vind u het overzicht van uw verwijzingen door uw huisarts. Als er een verwijzing staat, 

kunt u zelf een afspraak inplannen. 

 
 

5.7.5. Actuele opname 
Hier staan uw actuele opnamegegevens, zoals de afdeling waar u bent opgenomen en uw 

kamernummer. 

 

 

5.8. Dossier 

 

5.8.1. Allergieën  
Hier vindt u de allergieën en ernstige bijwerkingen van medicatie die bij Reade bekend zijn. 

Mist u informatie, meld dit dan bij de eerstvolgende afspraak met uw arts. 

 
 

5.8.2. Behandelbeperking 
Hier ziet u uw eventuele wensen voor een behandelbeperking, bijvoorbeeld ‘niet reanimeren’ 

en de wilsverklaring(en) die u bij ons inleverde waarin u uw wensen heeft vastgelegd. Als 

deze gegevens niet (meer) kloppen, meld dit dan bij de eerstvolgende afspraak met uw arts. 
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5.8.3. Behandelverslagen 
Hier ziet u wat zorgverleners in uw medisch dossier hebben geschreven. Deze informatie is 
bevat medische termen. Op Google en onze website https://www.reade.nl/ vindt u (via het 

alfabet) uitleg over een aantal medische termen die vaak worden gebruikt.  

U ziet alleen gegevens die ingevuld zijn vanaf 31-10-2019. Deze gegevens worden met 3 

werkdagen vertraging getoond. 

 

 
 

5.8.4. Correspondentie 
Hier vindt u verschillende brieven over uw medische situatie die Reade heeft verstuurd. Dit 

kunnen brieven zijn aan uzelf, aan uw huisarts of aan andere behandelaren. Klik op de 

blauwe knop ‘Open als pdf’ om het document in te zien en op te slaan. 

 

 
 

5.8.5. Diagnoses/Complicaties 
Hier vindt u uw ‘Actuele diagnoses’, ‘Complicaties’ en ‘Voorgeschiedenis’. 

 
 

5.8.6. Functionele en mentale status 
Hier vindt u een overzicht van de functionele en mentale status zoals bekend bij Reade. 

Uw functionele en mentale status betreft gegevens waarmee rekening gehouden moet 

worden bij uw behandeling en verpleging. Mochten deze niet meer kloppen, bespreek dit 

dan met uw arts of behandelaar. 

https://www.reade.nl/
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5.8.7. Intoxicaties 
Hier vindt u de intoxicaties die bekend zijn bij Reade. ‘Intoxicaties’ wordt gebruikt als 

overkoepelende term voor het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Dit overzicht toont de 

gegevens over uw gebruik van alcohol drugs, tabak en blootstelling aan tabaksrook. 

 

 
 

5.8.8. Inzage Dossier 
Uitleg over wie inzage heeft in uw medisch dossier: 

Via de blauwe knop ‘Dossierinzage’ onderaan, opent een kalender die laat zien op welke 

data een medewerker uw medisch dossier opende. Het overzicht gaat over de afgelopen 

180 dagen. Wij adviseren u om onderstaande uitleg te lezen voordat u verder gaat. 

 

Uw dossier kan door verschillende medewerkers worden ingezien en niet alleen door uw 

arts, verpleegkundige of behandelaar. Naast de zorgverleners openen ook namelijk anderen 

uw dossier. De administratieve ondersteuning en controle wordt bijvoorbeeld verzorgd door 

de medische secretaresses en de afdeling zorgadministratie. En bij een technisch probleem 

met uw dossier ondersteunt de afdeling ICT. Ook hun dossierinzage wordt geregistreerd. 

 

In de revalidatie werkt men samen in multidisciplinaire behandelteams. Het team bespreekt 

onderling wat de beste behandeling voor u kan zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een 

maatschappelijk werker of psycholoog uw dossier opent terwijl deze u niet behandelt. De 

reden is dat diegene wel meedenkt en kan adviseren over uw behandeling. 

 

Als iemand uw dossier opent, ziet men alleen dat deel van uw dossier dat men nodig heeft. 

De ene medewerker ziet dus meer dan een andere. Daarnaast zijn alle medewerkers van 

Reade gebonden aan strenge regels bij het omgaan met privacygevoelige gegevens. Zij 

ondertekenen allen de geheimhoudingsverklaring die hen verplicht om privacygevoelige 

gegevens geheim te houden. 

 

Via de blauwe knop ‘Ga naar Dossierinzage’ ziet u in ‘een kalender’ hoeveel medewerkers 

uw dossier op een bepaalde dag hebben ingezien. Als u op een blokje/dag in de kalender 

klikt, verschijnt onder in beeld welke functie die medewerkers heeft en op welke afdeling 

diegene werkt. 

Via ‘Vorige’ onderaan de pagina kunt u terugkijken tot maximaal 180 dagen. 
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Heeft u ondanks deze uitleg nog vragen, dan kunt u zich wenden tot uw arts, 

verpleegkundige of behandelaar, of een e-mail zenden naar helpdeskmijnreade@reade.nl 

 
 

5.8.9. Metingen 
Hier vindt u alle metingen die bekend zijn bij Reade. Mocht u vragen hebben, neemt u dan 

alstublieft contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent. 

 
 

5.8.10. Samenvatting dossier 
Via de blauwe knop ‘EPD samenvatting downloaden’ kunt u een digitale samenvatting van 
uw dossier downloaden. De download is niet te lezen, want bedoeld om in te voeren in 
een software systeem, de zogeheten Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Op dit 
moment is de PGO-software in Nederland nog in ontwikkeling.  

 

LET OP: Het downloaden kost enige tijd (10-15 min.). Met de [F5]-toets kunt u de pagina 
verversen om te zien of de download klaar is. 

 
De inhoud van uw dossier kunt u inzien via de knoppen links. 

 
 

 
 

mailto:helpdeskmijnreade@reade.nl
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5.8.11. Signaleringen 
Met signaleringen wordt bedoeld besmettingsrisico's en contra-indicaties. 

 

Isolatie indicatie 

Strikte isolatie wordt toegepast om verspreiding van bacteriën en virussen in de kliniek te 

voorkomen. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor de 

bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen.  

 

Als er een verhoogd risico is op besmetting van anderen, dan vindt u dit hieronder.   

 
 

Contra-indicaties 

Een contra-indicatie is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of 
geneesmiddel niet toe te passen. 

 
 

5.8.12. Verpleegkundig dossier Revalidatie 
Hier vindt u de algemene rapportages, verpleegkundige activiteiten en de problemen en 

doelen die geregistreerd worden door de verpleegkundigen. 

 

 
 

5.8.13. Voedingsadvies en -voorschrift 
Hier vindt u voedingsadviezen en voedingsvoorschriften die bekend zijn bij Reade. 

 

5.9. Informatiefolders 
Onder het kopje ‘Informatiefolders’ staan algemene informatiefolders en folders die wij voor 

u hebben geselecteerd. 

 

 
Klik op een onderwerp om de informatiefolder(s) te openen. De folder komt in een 

nieuw tabblad, zodat u bij het sluiten van de folder terugkomt in uw oorspronkelijke scherm. 
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5.10. Uitslagen 
 

5.10.1. Laboratorium 
Hier vindt u uitslagen van bloed- en urineonderzoek. Uw arts bespreekt met u wat deze voor 

u persoonlijk betekenen. Let op: de uitslagen van het laboratoriumonderzoek worden met 

een vertraging van 3 werkdagen na de verwerkingsdatum van het laboratorium getoond. 

Reade is dat uw arts de uitslag, als dat wenselijk is, eerst telefonisch aan u kan toelichten.  

Meer informatie over de betekenis van laboratoriumuitslagen leest u op 

www.uwbloedserieus.nl 

 

Voorbeeld labuitslagenoverzicht. Een rood gemarkeerd veld wil zeggen dat de waarde 

afwijkt van de norm. 

 
 

5.10.2. Radiologie 
Hier vindt u uitslag(en) van uw onderzoek bij de afdeling Radiologie. Let op: de uitslagen 

worden met een vertraging van 3 dagen getoond. Het kan zijn dat uw arts de uitslag zelf nog 

niet beoordeeld heeft, waardoor de uitslag nog kan veranderen. Een arts gebruikt namelijk 

meer informatie om uw klachten te beoordelen. 

U kunt wachten tot de arts u de uitslag zelf verteld, of alvast kijken. Als u alvast wilt kijken en 

dit spannend vindt, is ons advies om de uitslag samen met iemand te bekijken. 

 

Heeft u dringende vragen over de uitslag? 

Heeft u een vraag die niet kan wachten tot u de arts spreekt, neem dan contact op met de 

betreffende afdeling. De telefoonnummers vindt u op onze website. De arts zal u zo spoedig 

mogelijk te woord staan. 

 

 

http://www.uwbloedserieus.nl/
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5.10.3. Microbiologie 
Hier vindt u uitslagen van uw onderzoek naar bacteriën, schimmels en virussen. Uw arts 
bespreekt met u wat deze voor u persoonlijk betekenen. Let op: de uitslagen worden met 

een vertraging van 3 werkdagen na de verwerkingsdatum van het laboratorium getoond. Uw 

arts kan dan, als dat wenselijk is, u vooraf telefonisch informeren. 

 

5.10.4. Pathologie 

Hier ziet u uitslagen van uw cel- of weefselmateriaal. Uw arts besprekt met u wat deze voor 
u persoonlijk betekenen. Let op: de uitslagen worden met een vertraging van 3 werkdagen 

na de verwerkingsdatum van het laboratorium getoond. Uw arts kan dan, indien nodig, u 

vooraf telefonisch informeren. 

 

5.11. Taken 

 

5.11.1. Overzicht taken 

Hier staan eventuele taken/vragenlijst(en) voor u klaar. Voor het openen van een vragenlijst, 

klikt u op de betreffende vragenlijst (in het blauw). Als u het invullen van een vragenlijst niet 

kunt afronden, klik dan op [Tussentijds Opslaan] onderaan de pagina. Uw antwoorden 

blijven dan bewaard, ook als u uitlogt.  

 

Als u langer dan 15 minuten niet actief was op mijnReade, wordt u automatisch 

uitgelogd. Ingevulde antwoorden blijven dan alleen bewaard als u klikte op 

[Tussentijds Opslaan]. 

 

 
 

 Vul de vragenlijst in. Vragen met een * zijn verplicht.  

 Klik steeds onderaan de pagina op ‘Volgende’. 

 Als u klaar bent, klikt u op 'Opslaan' om de gegevens te bewaren.  

LET OP: U kunt ze daarna niet meer wijzigen. Dat kan alleen als u kiest voor 

[Tussentijds Opslaan]. 

 De opgeslagen vragenlijst vindt u terug bij ‘Ingevulde vragenlijsten’. 

 

5.11.2. Ingevulde vragenlijsten 

Hier vindt u een overzicht van de vragenlijsten die u invulde. Wijzigen is niet meer mogelijk. 
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5.12. Medicatie 

Hier ziet u een actueel overzicht van de medicatie die u thuis gebruikt en bekend is bij 

Reade. 

Als u opgenomen bent in de kliniek, wordt de thuismedicatie pas getoond bij ontslag. 

 

5.12.1 Medicatieoverzicht 

 
 

5.12.2 Herhaalrecept Reumatologie aanvragen 

Hier kunt u herhaalrecepten aanvragen, met uitzondering van de biologicals. Voor het 

aanvragen van een biological belt u met telefoonnummer 088-1040188. 

Als u het herhaalrecept vóór 12.00 uur online bestelt, ligt uw medicatie twee werkdagen 

later bij Apotheek Reade voor u klaar. Wilt u het geneesmiddel bij uw eigen apotheek 

ophalen, dan gelden de termijnen van uw apotheek. Op werkdagen zorgen wij dat uw 

herhaalrecept binnen 24 uur bij uw apotheek is. 

 

Wilt u uw recept thuis ontvangen of ophalen bij uw eigen apotheek? Geef dit dan duidelijk 
aan bij uw aanvraag. Voor uw eigen apotheek geldt dat u in uw aanvraag ook de naam, 

adres en plaats van uw apotheek vermeldt. 

 

U kunt alleen een herhaalrecept aanvragen van medicijnen waar ‘Herhaalrecept aanvragen’ 

achter staat.  

 

Hoe kunt u bestellen? 

 Kies het medicijn waarvoor u een herhaalrecept wilt aanvragen. Klik op ‘Herhaalrecept 

aanvragen’.  

 

 
Ga verder op pagina 19.  
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 Er verschijnt een scherm met een e-consult - een soort mail (zie afbeelding hieronder).  

De naam van de ontvanger, het Reumatologie secretariaat, staat in het bovenste vak. 

Dit kunt u niet wijzigen, want het secretariaat selecteert wie uw vraag dient af te 

handelen.  

In het vak daaronder staat de naam en de dosering van het medicijn. Ook dit kunt u 

niet wijzigen. 

 

 
 In het bericht noteert u: 

o hoeveel medicatie u nodig heeft. 

o Aflevering: In principe worden de medicijnen voor u klaargelegd bij apotheek 

Reade. Wilt u uw medicatie thuis ontvangen, of ophalen bij uw eigen apotheek, 
noteer in het veld ook de naam, adres en plaats van uw apotheek. 

 Klik op ‘Aanvragen’ om het bericht te verzenden. Uw verzoek komt als e-mail binnen 

bij het Reumatologie secretariaat.  

 

Aangevraagde herhaalrecepten zijn bovenaan de lijst met uw medicatie terug te vinden. Zie 

hieronder. 
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5.12.3 Digitaal medicatieoverzicht (dit is nog niet beschikbaar) 

Straks kunt u een actueel medicatieoverzicht downloaden dat u alleen kunt lezen met 

software van een Persoonlijke GezondheidsOmgeving, het zogenoemde PGO. Dit is nog in 

ontwikkeling in Nederland. 

 
Let op: de download is niet gewoon te lezen. Hiervoor heeft u speciale software nodig, een 

zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De overheid is bezig om dit te 

regelen. De inhoud van uw medicatieoverzicht ziet u via de knoppen links. 

 

 

6. Overige vragen  

Heeft u problemen met het inloggen, of andere vragen over het gebruik van mijnReade? Kijk 

dan bij de ‘Veelgestelde vragen’ op onze website https://www.reade.nl/files/veelgestelde-

vragen-mijnreade-20191031-website.pdf  

https://www.reade.nl/files/veelgestelde-vragen-mijnreade-20191031-website.pdf
https://www.reade.nl/files/veelgestelde-vragen-mijnreade-20191031-website.pdf

