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Algemeen  

 

Op de website van PinkRoccade, leverancier van het cliëntportaal, staan 
instructievideo’s met uitleg over de verschillende onderdelen van het cliëntportaal. 
Kijk op: https://www.mijncaress.nl/ondersteuning/clientportaal/. 

 
 

 
 
 

De informatie in het cliëntportaal wordt elke dag om 7.15 uur, 11.15 uur, 15.15 
uur, 19.15 uur en 23.15 uur bijgewerkt met de gegevens die door onze 
medewerkers worden bijgehouden in het zorgdossier.  Gegevens die u vastlegt in 
het cliëntportaal (bijvoorbeeld agenda-afspraken) worden op diezelfde momenten 
bijgewerkt in het zorgdossier waar onze medewerkers toegang toe hebben. Onze 
medewerkers zijn primair gericht op het bieden van persoonlijke aandacht, zorg en 
ondersteuning en kijken daarbij niet voortdurend in het digitale zorgdossier. Stem 
urgente zaken af via persoonlijk (telefonisch) contact en niet via het cliëntportaal. 

 

Als u het wachtwoord vergeten bent, dan kunt u via de link ‘Wachtwoord vergeten?’ 
een nieuw wachtwoord opvragen. Het nieuwe wachtwoord ontvangt u via uw  
e-mail. 

 

Bij het invoeren van het wachtwoord ziet u dit teken staan .  Als u hierop klikt, ziet u 
wat u heeft ingetypt. Dit is een goed hulpmiddel om te kijken of u geen typefouten 
heeft gemaakt bij het ingeven van uw wachtwoord.. 

 

Het cliëntportaal werkt op een computer, laptop of tablet (bijv. een iPad) en 
inmiddels ook op een smartphone. 

 

 

Het cliëntportaal werkt het beste met de volgende internetprogramma’s 
 
 
 

Apple Safari             Google Chrome         Internet Explorer           Firefox 

 

Wanneer krijgt u een SMS? 
• Als u de eerste keer inlogt in het cliëntportaal. 
• Als u voor de eerste keer op een ander apparaat inlogt. 
• Als u meer dan 90 dagen niet hebt ingelogd. 
Als u elke dag (of elke week) bij het inloggen een SMS-verificatie krijgt, dan komt 
dat waarschijnlijk omdat op uw tablet of computer is ingesteld dat de 
internethistorie automatisch wordt gewist waarbij zogenaamde cookies worden 
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verwijderd. Geef uw computer toestemming dat de cookies voor het cliëntportaal 
opgeslagen mogen worden. Dan krijgt u niet elke keer een SMS-verificatie. 

 

Atlant kan storingen die worden veroorzaakt door uw eigen apparatuur, instellingen 
(in uw apparatuur) of uw internetverbinding niet voor u oplossen. 

 

Heeft u of een contactpersoon problemen met het inloggen, stuur dan een e-mail 
naar projectclientportaal@atlant.nl. 

 

Beheer instellingen 

 

Wilt u iemand toegang verlenen tot het cliëntportaal. Denk dan goed na welke 
onderdelen van het cliëntportaal u aan diegene beschikbaar stelt. Geef niet iedereen 
automatisch alle rechten. Bespreek dit eventueel met elkaar. 

 

De informatie die in het dossier staat is persoonlijk. Geef daarom niet iedereen het 
recht om deze informatie te lezen. 

 

Het is mogelijk om uw mobiele nummer en e-mailadres te wijzigen in het 
cliëntportaal. Voor het wijzigen van andere gegevens kunt u contact opnemen met 
de EVV-er die namens ons uw contactpersoon is. 

 

U kunt de foto in het midden aanpassen. Bij ‘profiel instellingen’ kunt u op de foto 
klikken en zelf een foto of afbeelding van uw computer kiezen. 

 

  

Mijn Dossier 

 

U leest hier verschillende rapportages en registraties die door onze medewerkers in 
het zorgdossier zijn vastgelegd. Ook heeft u inzage in het zorg(leef)plan.  

 

Als u vragen heeft over de rapportages in het cliëntportaal, dan kunt u die stellen 
aan de EVV-er die namens ons uw contactpersoon is. 

 

Het kan voorkomen dat er gedurende een periode geen nieuwe rapportages te 
zien zijn. Als er geen aanvullingen zijn rondom de dagelijkse gang van zaken, 
wordt er geen rapportage gemaakt. Heeft u hierover vragen, dan kunt u die stellen 
aan de EVV-er die namens ons uw contactpersoon is. 

  

Mijn Afspraken 

 

De toekomstige afspraken die door de zorgmedewerker in de cliëntagenda zijn 
vastgelegd, worden getoond . U kunt zelf afspraken in de agenda plaatsen. Ook 
personen die u toegang tot uw cliëntportaal heeft gegeven, kunnen afspraken 
plaatsen of inzien indien u hen als portaalbeheerder hiertoe geautoriseerd heeft. 

mailto:projectclientportaal@atlant.nl
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Hebben de door uw gemaakte afspraken invloed op de afspraken die door 
zorgmedewerkers zijn vastgelegd, informeer onze medewerkers dan ook 
mondeling. 

 

 

 

Mijn Berichten 

 

Het is mogelijk om een bericht te sturen naar anderen die toegang hebben tot het 
cliëntportaal en door de portaalbeheerder geautoriseerd zijn voor de 
berichtenfunctie. Bij het aanmaken van een nieuw bericht selecteert u één of meer 
personen die bekend zijn als gebruiker van het portaal.. 

 

Mijn Gegevens 

 

Hier ziet u de contactpersonen zoals vastgelegd in de cliëntenadministratie en de 

mensen die daarnaast worden geautoriseerd voor toegang tot het cliëntportaal. 
De lijst wordt alfabetisch getoond. 

 

Staan er verkeerde gegevens in het cliëntportaal, dan kunt u contact opnemen 
met de EVV-er die namens ons uw contactpersoon is. 
 

 

Op het prikbord kunt u berichten plaatsen die door alle personen te lezen zijn die 
toegang hebben tot dit deel van het cliëntportaal. Ze kunnen vervolgens een 
reactie plaatsen. Ook deze reactie kan iedereen zien. Het is mogelijk om foto’s te 
plaatsen bij een prikbordbericht. 

 

Zorgteam: hier vindt u de EVV-er die namens ons uw contactpersoon is. U kunt 
hem/haar een bericht sturen. Zijn er urgente zaken, communiceer die dan niet via 
deze berichtenfunctie maar via mondeling contact. 


