Handleiding CarenZorgt voor naasten
INLEIDING
U bent uitgenodigd om mee te kijken in het cliëntdossier van uw naaste in CarenZorgt. U heeft een
mail ontvangen met daarin een link naar CarenZorgt om een account aan te maken. In deze
handleiding leest u hoe u uw profielpagina kunt aanpassen en hoe u het zorgplan en rapportage
van uw naaste kunt inzien.
Uw naaste ontvangt al zorg van een andere zorgaanbieder en maakt via hen al gebruik van
CarenZorgt of u heeft al een account in CarenZorgt? Geen probleem, via de uitnodiging van uw
naast kunt u in uw bestaande account een koppeling maken met CarenZorgt. Hoe deze koppeling
tot stand komt leest u op pagina 4 van deze handleiding.

Profielpagina aanpassen
1. U kunt op uw profielpagina een foto toevoegen, uw gegevens aanpassen en uw wachtwoord
wijzigen. Zorg dat u ook uw (mobiele) telefoonnummer invoert. Dat is nodig omdat u via
sms een code ontvangt om toegang te krijgen tot het zorgplan en de rapportage van uw
naaste. Op een vaste telefoon ontvangt u de code via een gesproken bericht.

2. Nadat u uw mobiele telefoon heeft gekoppeld aan CarenZorgt, ontvangt u een email ter
bevestiging van uw mobiele telefoonnummer.
3. U ontvangt vervolgens een sms bericht met daarin een code die u nodig heeft om uw
mobiele telefoonnummer te koppelen aan CarenZorgt.
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ZORGPLAN EN RAPPORTAGE
1. Bent u toegevoegd aan de vertrouwensgroep, dan heeft u inzicht in het zorgplan en de
rapportage van uw naaste. Om dit in te zien klikt u op “Dossier”.

4. U ziet vervolgens onderstaand scherm waarin u de code invult die u per SMS ontvangt. Klik
vervolgens op “Bevestigen”.

In Onderstaand scherm kunt u klikken op ‘huidig Zorgplan. Bij “Rapportages” ziet u de geschreven
rapportages van de begeleiding.
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Belangrijk:
Het is belangrijk om iedere keer uit te loggen uit CarenZorgt. Dit doet u door rechts bovenin het
scherm op uitloggen te klikken.

Dit is nodig omdat anders iemand die na u dezelfde device (bijvoorbeeld laptop of iPad) gebruikt,
ook in de gegevens van uw naaste kan kijken.
Iedere keer dat u inlogt en het zorgplan of rapportage wilt inzien, krijgt u een nieuwe code die u
per sms ontvangt.

MELDINGEN
Wilt u bepaalde meldingen niet ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij ‘Meldingen’ op uw eigen
pagina.

FAMILIECOMMUNICATIE
CarenZorgt biedt de mogelijkheid om de persoonlijk ondersteuner/ casemanager bij
InteraktContour een bericht te sturen. In deze korte handleiding leest u hoe u dat doet.
Het plaatsen van een bericht
1. Klik op “Berichten” in de kolom links.
2. Typ in het veld “Deel je gedachten” het bericht dat u aan de persoonlijk ondersteuner/
casemanager bij InteraktContour wilt sturen.
3. Selecteer in het Veld “Deel dit bericht met” de optie “InteraktContour groep en
vertrouwensgroep”. Per bericht moet u dit selecteren.
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4. Wanneer de persoonlijk ondersteuner/ casemanager u een bericht stuurt, kunt u dat ook zien
in “Berichten”. U krijgt hiervan een melding per e-mail indien u dit heeft aangegeven bij uw
instelling van CarenZorgt.
Waar moet u aan denken wanneer u via CarenZorgt een bericht stuurt aan de persoonlijk
ondersteuner?
De persoonlijk ondersteuner/ casemanager geeft antwoord.
We streven ernaar om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week antwoord te geven
op uw bericht in de familiecommunicatie.
Voor belangrijke vragen of wanneer iets snel geregeld moet worden, dient u rechtstreeks
contact op te nemen met de persoonlijk ondersteuner.
Als u reageert op een eerder bericht in de familiecommunicatie, is deze voor de medewerker
niet meer zichtbaar als nieuwe rapportage. Daarom is het raadzaam om niet te reageren op
een vorig bericht en iedere keer een nieuw bericht aan te maken.

Koppeling maken met InteraktContour als CarenZorgt al via een andere zorgaanbieder/
naaste gebruikt wordt. U wordt door uw naast uitgenodigd om mee te kijken.
1. Uw naaste heeft van InteraktContour een code ontvangen en heeft zich aangemeld. Uw naaste
nodigt u uit om mee te kijken. U ontvangt een mail van Carenzorgt waarin een link staat, hier klikt
u op.
2. Het inlogscherm van CarenZorgt verschijnt en u logt in met uw emailadres en wachtwoord.
3. Onderstaand scherm verschijnt, u kunt meekijken met uw naaste via uw CarenZorgt account.
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