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1 Inleiding 

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de zelfstandigheid van onze cliënten en behoud van zo veel 

mogelijk eigen regie in het dagelijks leven. Waar dat nodig is en wij dat kunnen, bieden we ondersteuning aan 

cliënten en hun naasten. 

Een middel dat hieraan kan bijdragen, is het cliëntportaal waarmee informatie over de zorg en ondersteuning 

gedeeld kan worden en met mogelijkheden om betrokkenheid, communicatie en afstemming met en tussen de 

mensen uit het sociaal netwerk te versterken.  

We hopen dat door het delen van informatie via het cliëntportaal er, waar mogelijk, nog meer aandacht en tijd 

is voor de persoonlijke ontmoeting, goede gesprekken en een zinvolle invulling van de dag. 

2 Het cliëntportaal – wat is het en hoe werkt het?  

Het cliëntportaal is een beveiligde website bedoeld voor de cliënt en zijn of haar netwerk.  

Met toegang tot het cliëntportaal kan iemand op ieder gewenst moment via een computer, laptop, tablet of 

smartphone met internetverbinding bijvoorbeeld meelezen in het eigen zorgdossier, informatie delen of 

contact onderhouden met anderen.  

Het cliëntportaal is beveiligd, dat wil zeggen dat iemand alleen toegang heeft tot het eigen cliëntportaal en in 

de basis een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om in te loggen.  

Wie toegang krijgt tot het cliëntportaal wordt geregeld door degene die het portaal beheert. Dat kan de cliënt 

zelf zijn, een (wettelijk) vertegenwoordiger (curator, mentor, 1e contactpersoon) of iemand die hiervoor door 

de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger gemachtigd wordt. Atlant verstrekt op basis van een aanvraag de 

inloggegevens aan de portaalbeheerder waarmee diegene toegang krijgt tot het cliëntportaal en andere 

personen vervolgens kan uitnodigen voor toegang tot hetzelfde cliëntportaal.  

2.1 Startpagina 
Nadat iemand is ingelogd, wordt de openingspagina getoond met “Mijn Afspraken”, “Mijn Dossier”, “Mijn  

berichten” en “Mijn gegevens”. Bovendien wordt een persoonlijke foto getoond als die is toegevoegd aan het 

cliëntportaal.  
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2.2 Afspraken  
Onze zorgmedewerkers noteren belangrijke acties/afspraken in de cliëntagenda in het elektronisch 

cliëntendossier. Deze agenda wordt getoond via “Mijn afspraken”. Het is mogelijk voor gebruikers van het 

cliëntportaal om afspraken toe te voegen mits men hiervoor door de portaalbeheerder geautoriseerd is.  

2.3 Dossier 

Via “Mijn Dossier” heeft u inzage in het zorgleefplan en een deel van de dagelijkse rapportages en registraties 

die door onze medewerkers in het zorgdossier worden bijgehouden.  
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2.4 Gegevens/Prikbord 

Via “Mijn gegevens” worden de cliëntgegevens getoond zoals die zijn vastgelegd in onze administratie. Hier 

bieden wij de mogelijkheid om een bericht te sturen naar onze zorgmedewerker (EVV-er) die namens ons uw 

contactpersoon is.  

Binnen “Mijn gegevens” heeft u de beschikking over een prikbord waar mededelingen/berichten (eventueel 

met foto’s) met anderen gedeeld kunnen worden. Iedereen die toegang heeft tot het prikbord ziet die 

berichten en kan reageren. Dit lijkt op (basale) Facebook-functionaliteit. 

2.5 Berichten 
Via “Mijn berichten” kunnen berichten verstuurd worden naar één of meer gekozen personen met toegang tot 

hetzelfde cliëntportaal. Dit lijkt op het sturen van een e-mail maar dan binnen het cliëntportaal.  
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3 Wat heeft u nodig om het cliëntportaal te kunnen 
gebruiken? 

Gebruik van het cliëntportaal is niet verplicht. We stellen het cliëntportaal gratis beschikbaar.  

Wilt u gebruik gaan maken van het cliëntportaal? Dat kan als u een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres 

heeft. Hiermee kunnen wij u inloggevens verstrekken en veilig toegang geven tot het cliëntportaal.  

Daarnaast heeft u zelf een tablet (zoals een iPad), laptop, computer of smartphone nodig met toegang tot 

internet. 

4 Aanmelden 

Wilt u gebruik gaan maken van het cliëntportaal en het portaal beheren?  

De zorgmedewerker (EVV-er) die namens ons uw contactpersoon is, kan aan u het juiste aanvraagformulier met 

de gebruikersvoorwaarden verstrekken. Binnen enkele dagen nadat onze zorgmedewerker uw aanmelding heeft 

ontvangen, verstrekken wij uw inloggegevens met meer uitgebreide informatie over het gebruik van het 

cliëntportaal.  

5 Vragen 

Heeft u naar aanleiding van het gebruik van het cliëntportaal inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over de 

informatie uit het zorgdossier, dan kunt u hierover contact opnemen met de zorgmedewerker die namens ons 

uw contactpersoon is. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de werking van het cliëntportaal en/of suggesties voor verbetering dan 

kunt u die indienen via ons e-mailadres clientportaal@atlant.nl. 


