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Informatie
Inhoud dossier | Neem voor vragen over de inhoud van uw dossier contact op met uw zorgcoördinator of EVV’er.

Uitleg Cliëntportaal | Voor een uitgebreide uitleg over het Cliëntportaal kunt u de handleiding raadplegen 
en de instructiefilmpjes bekijken die u kunt vinden op clientportaal.zellingen.nl.

Technische vragen of inlogproblemen | Heeft u technische vragen of problemen met inloggen, dan kunt u 
van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur contact opnemen met onze helpdesk via het algemene 
telefoonnummer 010 - 266 57 57.

Apparaten | Het Cliëntportaal is te gebruiken op een computer, laptop, tablet en smartphone. Storingen 
veroorzaakt door uw eigen apparatuur of instellingen in uw apparatuur niet voor u oplossen.

Aanmelden | Om de eerste keer in te kunnen loggen dient u zich van tevoren aan te melden als gebruiker  
(of een naaste hiertoe machtigen) bij de zorgcoördinator of EVV’er.

Inloggen | U kunt inloggen op clientportaal.zellingen.nl. 

Apparaatverificatie | Wanneer u de eerste keer inlogt in het cliëntportaal dan wordt om apparaatverificatie 
gevraagd. Dit gebeurt middels een SMS met een verificatiecode. Ook als u op een ander apparaat inlogt of 
meer dan 90 dagen niet hebt ingelogd, wordt gevraagd om apparaatverificatie.

Let op: geef uw computer of ander apparaat toestemming om cookies van het Cliëntportaal op te slaan. Doet u 
dit niet, dan wordt elke keer als u wilt inloggen om apparaatverificatie gevraagd.

Wachtwoord | Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dit niet weergegeven maar ziet u bolletjes. Wilt u 
het wachtwoord zien, dan klikt u op het icoontje (oogje) naast het invoerveld. Zo kunt u controleren of u geen 
typefouten heeft gemaakt. Logt u voor het eerst in, dan dient het wachtwoord te worden gewijzigd.

Wachtwoord vergeten | Als u het wachtwoord vergeten bent, dan kunt u via ‘Wachtwoord vergeten?’ een 
nieuw wachtwoord opvragen dat u via e-mail ontvangt. 

Toegang



Privacy | Op alle woonzorg- en verpleegafdelingen (dus niet op de revalidatieafdelingen) wordt Familienet 
gebruikt om familieleden op de hoogte te houden van onder andere de activiteiten die we ondernemen met 
onze cliënten. Het Cliëntportaal is iets anders dan Familienet. De informatie die in uw zorgdossier staat is 
persoonlijk, evenals de namen van onze medewerkers die in uw zorgdossier worden genoemd. 

Informatie updates | De informatie die u in het Cliëntportaal ziet, wordt drie keer per dag bijgewerkt met de 
gegevens uit het zorgdossier.

Mijn afspraken | U kunt afspraken plaatsen in de agenda. Afhankelijk van de autorisatie die u als beheerder
geeft, kunnen contactpersonen die toegang hebben tot het Cliëntportaal afspraken plaatsen of inzien.

Let op: de afdeling waar u zorg van ontvangt kan de afspraken die u in uw agenda maakt alleen zien als u
hier toestemming voor geeft. Geef uw afspraken daarom ook mondeling even door aan de afdeling. 

Mijn dossier | Hier kunt u het zorgplan en de rapportages inzien. Als u hier vragen over heeft dan kunt u 
contact opnemen met uw zorgcoördinator of EVV’er.

Mijn gegevens | Hier kunt u algemene cliëntgegevens inzien en uw contactpersonen in het netwerk en het 
zorgteam bekijken. U kunt zelf uw mobiele nummer en e-mailadres wijzigen in het Cliëntportaal. Voor het 
wijzigen van andere gegevens kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator of EVV’er.

Wanneer u uit zorg gaat of na overlijden is het Cliëntportaal nog 7 dagen bereikbaar. Daarna wordt 
het Cliëntportaal automatisch afgesloten.

Meer informatie? Kijk op cliëntportaal.zellingen.nl of vraag het de zorgcoördinator of EVV’er.
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Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, 

zijn wij er ook op de moeilijke momenten. 
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel

010 - 266 57 57 | www.zellingen.nl


