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Inleiding
Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot
zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over de behandellocatie. Zo heeft de
cliënt overal en altijd toegang tot de informatie die voor hem of haar van belang is. De
cliënt heeft alleen een internetverbinding en een computer of mobiel apparaat nodig.
Het cliëntenportaal is beveiligd door middel van een pincode en sms-beveiliging. Om
toegang te krijgen tot het portaal, dient de cliënt zijn of haar mobiele nummer en
pincode in te voeren. Vervolgens ontvangt de cliënt een unieke code per sms, deze moet
worden ingevoerd tijdens het inloggen.
Via het cliëntenportaal kan de cliënt vragenlijsten invullen die zijn klaargezet door de
behandelaar. Tevens is er een afsprakenkaart met geplande afspraken, zodat de cliënt
weet wanneer de volgende afspraak is.
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1. Registreren
Om gebruik te maken van het cliëntenportaal, dient de cliënt eerst in te loggen. Het
portaal is goed beveiligd, zodat alleen de cliënt de gegevens kan inzien.
De behandelaar nodigt de cliënt uit voor het cliëntenportaal; dit kan middels een e-mail
met een registratielink. Het uitnodigen is alleen nodig wanneer de cliënt voor het eerst
gebruik gaat maken van het portaal.

De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van de uitnodiging. Deze e-mail kan afwijken voor uw
behandelcentrum.

Wanneer de cliënt op de link klikt, verschijnt er een registratiepagina. De informatie die
bij de behandelaar bekend is, zal reeds ingevuld zijn in het registratieformulier. Het is
belangrijk om de informatie goed te controleren op juistheid, met het veld “Mobiel” in het
bijzonder. Dit veld wordt namelijk gebruikt voor het verzenden van de sms-code voor het
inloggen.
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0612345678

De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van de registratiepagina. Dit scherm kan afwijken voor uw
behandelcentrum.

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, dient er een pincode te worden gekozen.
Deze pincode zal fungeren als wachtwoord voor het inloggen op het portaal. Een pincode
bestaat uit vier cijfers.
Door onderaan de pagina op “Bevestigen” te klikken, wordt de registratie voltooid. Er
verschijnt een melding met “Uw aanmelding is succesvol verwerkt…”.

Na het klikken op “Ok”, kan de cliënt inloggen op het cliëntenportaal.
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2. Inloggen

Op de inlogpagina kan worden ingelogd met het mobiele nummer en de viercijferige
pincode. Mocht een cliënt de pincode zijn vergeten, dan is er de optie “Pincode
vergeten?”. Met deze functie kan de cliënt zijn of haar pincode opnieuw opvragen (zie de
afbeelding hieronder)

Met “Pincode vergeten” kunnen cliënten een nieuwe pincode aanvragen. De pincode wordt verstuurd via e-mail.
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Nadat de cliënt is ingelogd met het zijn of haar mobiele nummer en pincode, ontvangt hij
of zij een unieke code per sms. Met deze bevestigingscode kan het inlogproces worden
afgerond.

Hiernaast is een voorbeeld sms te zien. Per
telefoon kan de werking van sms verschillen.

In het bovenstaande scherm kan de bevestigingscode worden ingevoerd.

Door op “Inloggen” te klikken, zal het cliëntenportaal worden geopend. In het portaal zijn
de vragenlijsten, afspraken en informatie over de behandellocatie te vinden.
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3. Mijn vragenlijsten
De startpagina van het cliëntenportaal heet “Mijn vragenlijsten”. De vragenlijsten worden
onder elkaar weergegeven. Wanneer een cliënt meerdere dossiers heeft, zullen deze
worden gescheiden door middel van tabbladen. In het voorbeeld hieronder ziet u één
tabblad met “Nog in te vullen” vragenlijsten.

Wanneer de cliënt op de naam van de vragenlijst klikt, wordt de betreffende vragenlijst
geladen en kan deze worden ingevuld.

7

Nadat de vragen zijn ingevuld, kan de vragenlijst worden afgerond met de knop
“Voltooien”. De antwoorden worden op dat moment zichtbaar in Curasoft, zodat ze
beschikbaar zijn voor de behandelaar.
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