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Een gezamenlijke agenda

Caren Zorgt bevat een agenda. 
Daarin kunt u een gezamenlijke 
planning maken van bezoek, 
wandelen, het helpen met de 
maaltijden of de boodschappen. 
Nodig familieleden, buren of 
kennissen uit zodat zij ook hun 
taken kunnen toevoegen in de 
agenda. Zo weet iedereen altijd 
wie van de familie bijvoorbeeld het 
eten komt brengen.
Careyn kan in de agenda 
zetten wanneer en welke 
verpleegkundige of andere Careyn 
medewerker langskomt.

Cliëntportaal verbindt cliënt, mantelzorg én professionele zorg

Ontvangt u zorg bij u thuis? Of bent u als familie, vriend of kennis 
betrokken bij iemand die deze zorg ontvangt?

Met Caren Zorgt betrekt u anderen bij de zorg en ondersteuning 
van u of uw naaste: 

• Caren Zorgt is een cliëntportaal voor mensen die zorg 
ontvangen of voor iemand zorgen. 

• Op www.carenzorgt.nl kunt u een eigen portaal opzetten 
rondom u of degene waar u voor zorgt. 

• Dit cliëntportaal helpt u bezoek te organiseren, informatie 
te delen en taken te plannen voor uzelf en anderen binnen 
familie of kennissenkring.

• Als cliënt of eerste contactpersoon kunt u ook informatie 
uitwisselen met de zorgprofessionals van Careyn. U kunt 
het zorgplan raadplegen en berichten sturen naar de 
wijkverpleegkundige.

Elke dag met een gerust hart naar mijn werk
“Ik kijk ’s ochtends altijd in Caren Zorgt hoe het is 
met Ma. Dan kan ik met een gerust hart naar mijn 
werk gaan. Caren Zorgt is voor de familie een hele 
korte en handige manier om te communiceren. 
Ik heb broers en zussen die ver weg wonen en zo 
kunnen volgen hoe het met moeder gaat. We kunnen 
ook makkelijk vragen stellen en feedback geven op 
afspraken.”
Nel van Burg, mantelzorger
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Veilig informatie delen binnen uw eigen netwerk

Degene die zorg ontvangt bepaalt wie mag kijken in Caren 
Zorgt. U kunt als cliënt of eerste contactpersoon zelf 
instellen dat bijvoorbeeld de buren wel afspraken kunnen 
bekijken, maar dat alleen de familie toegang heeft tot de 
zorginformatie. Beveiligde zorginformatie is toegankelijk 
via een sms toegangscode.

Taken beter plannen
Mw. Hoffman (67 jaar) is mantelzorger voor haar echtgenoot (73 
jaar) die thuis zorg ontvangt van Careyn. Sinds zij met Caren Zorgt 
toegang heeft tot het zorgdossier van haar man kijkt zij daar 
ongeveer 2 keer per week in. Dat is vaker dan daarvoor. Inzicht in de 
zorgafspraken vindt zij het grootste voordeel: het gaat niet zozeer 
om wie er komt, maar vooral hoe laat ongeveer: ”Dan kan ik mijn 
eigen taken daar omheen plannen. Gauw nog even een boodschap 
doen. En niet in de ochtend maar ‘s middags naar de dokter.” 
Mw. Hoffman regelt heel veel zelf, maar vindt het een fijn idee dat 
haar kinderen — die niet in de buurt wonen — via Caren Zorgt ook 
mee kunnen lezen in het dossier van hun vader. Zo blijven zij ook op 
de hoogte van alles en zijn zij meer betrokken.

Caren Zorgt is zoveel gemak
“Werken met Caren Zorgt is zoveel gemak! Vanuit 
huis kan ik communiceren met de verpleging en het 
zorgleefplan bekijken. Ook kan ik samen met mijn broer 
de zorg voor onze lieve moeder gemakkelijk regelen en 
weten we van elkaar wie er wanneer langskomt”
Mevrouw Jansen, wettelijk vertegenwoordiger

Houd elkaar op de hoogte

Schrijf berichten om te laten 
weten hoe het gaat en maak 
notities om belangrijke zaken 
niet te vergeten.

Maak verbinding met onze zorg

Benieuwd wanneer onze medewerker 
langskomt?
Als u dat wilt kunt u via Caren Zorgt ook  
informatie vinden over onze zorg, bijvoorbeeld 
wanneer onze medewerker langskomt. Deze informatie 
is beveiligd met een sms verificatie code en delen wij 
alleen met de cliënt of eerste contactpersoon. U kunt 
rapportages lezen van de verpleging en het zorgdossier 
inzien. U vindt er ook actuele metingen over de 
gezondheid van degene die zorg ontvangt, zoals 
bloeddruk of gewicht. Ook kunt u berichten uitwisselen 
met de wijkverpleegkundige. 
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Account aanmaken
Wanneer u gebruik gaat maken van Caren Zorgt, is het 
noodzakelijk om eerst een account aan te maken.
• Ga naar Carenzorgt.nl
• Begin met het invoeren van uw e-mailadres

Vul uw e-mailadres in 
en klik op start

Er volgen nu een aantal 
schermen met uitleg. 
Gebruik de pijltjes onderin 
om naar de volgende 
pagina te gaan.
U komt zo uit bij de 
volgende stap.

1

Geef aan voor wie  
er gezorgd wordt

Hier vult u in voor wie u 
zorggegevens wilt inzien 
of voor wie u zorg wilt 
organiseren. Misschien 
bent u dit zelf of is dit 
een familielid of bekende.

2

Direct aan de slag
Caren Zorgt werkt heel eenvoudig. Met uw e-mailadres kunt u een 
account aanmaken. En daarna is bezoek en mantelzorg makkelijk 
te regelen. De cliënt of mantelzorger die het cliëntportaal heeft 
aangemaakt, kan straks zelf familieleden en andere mensen 
die betrokken zijn bij de zorg uitnodigen voor Caren Zorgt. Als 
beheerder bepaalt hij/zij wie tot welke onderdelen toegang krijgt. 
Zo wordt de privacy gewaarborgd. 
Op de volgende pagina’s leggen wij stap voor stap uit hoe u een 
account aanmaakt.

Door andere mantelzorgers 
uit te nodigen, krijgen 
zij via een eigen account 
toegang tot dezelfde pagina.

Een mantelzorger kan 
binnen zijn account voor 
meerdere mensen zorgen.

Alleen mantelzorgers in de 
vertrouwensgroep mogen 
informatie uit het dossier 
en zorgplan lezen. Als beheerder kan de cliënt 

of eerste contactpersoon voor 
iedereen in het netwerk aangeven 
of deze alleen algemene berichten 
en afspraken kan zien, of ook 
toegang krijgt tot privé berichten 
en medische informatie.
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Geef aan wie er voor 
de zorgvrager zorgen

Hier kunt u mensen invoeren die u toegang wilt geven tot de 
zorgpagina. Wanneer u zelf niet de persoon bent die zorg ontvangt, 
vul dan in ieder geval uzelf in. Het is later altijd mogelijk om meer 
mensen uit te nodigen voor de zorgpagina.

3

Geef aan wie u bent

Bij Carenzorgt.nl meldt u zich altijd aan als uzelf. 
Wanneer de zorgvrager zelf geen e-mailadres heeft, 
doe u zich dan niet als die persoon voor, maar klik op 
uw eigen naam (ga eventueel een stap terug om die 
nog toe te voegen).

4

Kies een wachtwoord

Straks gaat u inloggen bij Carenzorgt.nl met de combinatie 
van uw e-mailadres en wachtwoord. Kies een wachtwoord dat 
u zelf makkelijk kunt onthouden, maar dat voor anderen niet 
makkelijk te raden is.
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Bevestig uw nieuwe account  
via ons mailbericht

Om uw e-mailadres te controleren sturen we daar een mail 
naar toe. Door te klikken op de link in die mail, bevestigt 
u uw e-mailadres en activeert u het account. Het kan zijn 
dat de e-mail niet binnenkomt, wellicht is deze wel te 
vinden in uw mailmap met ongewenste reclame.
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Activatiecode voor contact met onze zorg

Gaat u via Caren Zorgt ook informatie uitwisselen met 
Careyn? Dan heeft u een activatiecode nodig. Vraag 
deze aan bij uw wijkverpleegkundige of EVV-er. U kunt 
het kaartje hieronder invullen, uitknippen en meegeven 
aan uw Careyn zorgverlener. Zij zorgt ervoor dat u een 
persoonlijke brief krijgt met daarin uw activatiecode.
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Aanvraag activatiecode 
voor contact met onze zorg

Ja, ik wil via Caren Zorgt informatie uitwisselen met Careyn.  
Stuur mij de brief met activatiecode.

Voornaam + achternaam: 
Ik ben:   Cliënt  Eerste contactpersoon

ADRES 
Straatnaam + Huisnummer:  
Postcode + plaats:

Dit kaartje graag afgeven aan uw wijkverpleegkundige

Geef aan dat u de 
brief ontvangen heeft 

Klik op ‘Brief ontvangen’ 
rechtsboven in het menu 
van Caren Zorgt. 
Een pop-upscherm komt 
tevoorschijn.
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Koppel Caren Zorgt aan 
het zorgdossier van Careyn 

Vul uw activatiecode in en 
klik op ‘Verder’. Uw dossier 
is nu gekoppeld met Careyn. 
Met een sms verificatie code 
kunt u de gegevens inzien in 
een beveiligde omgeving.
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Nu kunt u aan de slag met Caren Zorgt!

• Voeg eens een foto toe aan de pagina om hem persoonlijk te maken.
• Om samen zorg te organiseren of meer familieleden toegang te 

geven tot medische gegevens, kunt u hen uitnodigen om toegang 
te krijgen tot uw pagina.

• Onder ‘veelgestelde vragen’ vindt u een filmpje met meer uitleg 
over wat u met Caren Zorgt allemaal kunt.

• Medische informatie is beschermd met sms-beveiliging. Om het 
dossier te kunnen inzien, is het daarom noodzakelijk om een 
telefoonnummer in te stellen. U dient hiervoor wel een mobiele 
telefoon te hebben waarop u SMS berichten kunt ontvangen.
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Uw account bij Caren Zorgt beëindigen?

U kunt op elk moment het account van uzelf of uw familielid op 
CarenZorgt afsluiten. De beheerder (u zelf of iemand waaraan u het 
beheer hebt uitbesteed) sluit dan uw profiel op CarenZorgt.
Ga naar uw Caren Zorgt, kies ‘profiel’ en kies vervolgens ‘verwijder mij 
als Caren gebruiker’.
Als u niet zelf de beheerder bent en de huidige beheerder is niet in 
staat om uw profiel te verwijderen, dan kunt u contact opnemen met 
de Servicedesk van Nedap. Klik daarvoor op Caren Zorgt links onder op 
het tabje ‘klik hier voor hulp’. U kunt dan aangeven dat u als client niet 
meer zelf de beheerder bent en dat u uw account wilt afsluiten.
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