Cliëntportaal
Toegang tot uw zorgdossier
wanneer u wilt

Informatie voor contactpersonen
Is de cliënt niet in staat om deze informatie zelf te begrijpen
of zelf het Cliëntportaal te beheren, dan kunt u (of iemand
anders) zich opgeven als beheerder. Bespreek dit met uw
contactpersoon uit het zorgteam.
www.zorgcirkel.nl/clientportaal
088 - 55 99 500
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Via het Cliëntportaal kunt u uw zorgdossier op elk
gewenst moment online inzien. Ook kunt u anderen
toegang tot uw Cliëntportaal geven. U bepaalt zelf wie
dat zijn en welke delen zij mogen inzien. Zo houdt u
zelf de regie over uw persoonlijke gegevens. En blijven
ook uw naasten op de hoogte.

Wanneer u toegang heeft tot uw
Cliëntportaal kunt u ook anderen
toegang geven. Het is ook mogelijk
om iemand anders te machtigen
om uw Cliëntportaal te beheren.
Dit kunt u aangeven bij uw
contactpersoon uit het zorgteam.
Daarna kan deze persoon zich
aanmelden via de website als
beheerder van uw Cliëntportaal.

Wat is het Cliëntportaal?
Met het Cliëntportaal kunt u
wanneer u maar wilt uw zorgdossier
online bekijken via een computer,
laptop, tablet of smartphone. Uw
naasten (bijvoorbeeld mantelzorger
of familie) kunnen ook meekijken en
zorgrapportages terugzien. Dit kan
alleen wanneer u hen toegang geeft.
Dit heeft u zelf in de hand.

Meer informatie?
Ga naar www.zorgcirkel.nl/
clientportaal. Hier vindt u
alle informatie, waaronder
aanmeldformulier, handleidingen,
veelgestelde vragen, filmpjes, tips,
privacy en contactgegevens.

Voordelen
•
•
•

•

Daarnaast biedt het Cliëntportaal
nog een paar extra’s: een agenda
waarin uw zorgafspraken kunnen
worden bijgehouden en waarin
u zelf uw andere afspraken kunt
noteren, een prikbord om foto’s
te delen met uw naasten en de
mogelijkheid om berichten te
sturen naar de zorgmedewerkers en
familie. Zo blijven u en uw naasten
optimaal op de hoogte van uw
gezondheid.
Voor wie?
Het Cliëntportaal kost u niets en
wordt aangeboden aan iedere cliënt
die zorg van De Zorgcirkel ontvangt.
U kiest zelf of u hier gebruik van

maakt. U kunt uw Cliëntportaal ook
overdragen aan een naaste wanneer
u dit prettiger vindt. Zo blijft deze
optimaal op de hoogte.

Handig dat ik niet meer hoef te
bellen voor de nieuwste stand
van zaken over mijn vader.
Nu weet ik precies wat de
verzorging doet en wanneer zijn
afspraken zijn. Ook wanneer ik
op vakantie ben.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van het
Cliëntportaal? Meld u dan aan via
www.zorgcirkel.nl/clientportaal
Hiervoor heeft u nodig: een
e-mailadres, mobiel telefoonnummer en een computer, laptop,
tablet of smartphone met internettoegang om uw zorgdossier online
in te kunnen zien. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail en sms
de inloggegevens. (Dit duurt enkele
werkdagen.)

•

•

Inzage in uw zorgdossier waar
en wanneer het u uitkomt.
U kunt naasten toegang geven,
zodat zij op de hoogte blijven.
Zorgafspraken staan overzichtelijk in uw agenda. Met ruimte
voor andere afspraken.
Meer betrokkenheid met uw
naasten via het delen van foto’s
en berichtjes via het prikbord.
Rechtstreeks contact met
de zorgmedewerkers via het
sturen van berichten.
Ook mogelijk om het Cliëntportaal over te dragen aan uw
mantelzorger of een familielid.

