
Dat kunt u 
zelf regelen!

Langer  
thuis blijven 
wonen? 

Maak nu uw account aan op Carenzorgt.nl



Leven met zorg betekent vaak dat verschillende personen 

zich met uw welzijn gaan bezighouden. U krijgt bijvoorbeeld 

te maken met de (thuis)zorg, de arts, fysiotherapeut en  

familie of kennissen die u heeft gevraagd om te helpen.  

Dat is fijn, want sommige taken gaan niet meer zo makkelijk 

als vroeger! De mensen met wie u samenwerkt rondom  

uw welzijn en gezondheid wordt een zorgnetwerk of  

zorg omgeving genoemd. 

En omdat zij allemaal wekelijks bij u op de planning staan,  

is het wel handig om dit in één gezamenlijke agenda bij  

te houden. Maar ook zodat de thuiszorg bijvoorbeeld ziet 

wanneer u visite krijgt van uw familie of wanneer u bij  

de kapper bent. Daarvoor hebben wij het cliëntportaal  

www.carenzorgt.nl. 

Samen met uw zorgomgeving en Carenzorgt krijgt u meer 

regie over uw huishouden en de zorg. In deze brochure  

leggen we uit hoe u dit zelf kunt regelen.

Carenzorgt en 
uw zorgomgeving

www.carenzorgt.nl



Uw eigen account  
op www.carenzorgt.nl 

  Verbindt iedereen  
met elkaar

Heeft u mensen uit uw omgeving die 

u kunnen helpen met taken of met zorg? 

Op de website www.carenzorgt.nl kunt u 

deze personen één voor één uitnodigen 

zodat er een zorgnetwerk ontstaat. 

Hierdoor zien zij wie er nog meer helpen 

en wie er wanneer bij u op bezoek komt. 

Ook de verpleegkundigen en de huisarts 

kunt u uitnodigen via Carenzorgt. 

Zij zien dan wie u allemaal helpen en 

wat er speelt. Zo is iedereen verbonden 

met elkaar.  

Wat kan ik met 
Carenzorgt?

  Uw eigen agenda  
met berichten 

In Carenzorgt beschikt u over een 

digitale agenda. Anders dan een 

papieren agenda kunt u in de agenda 

van Carenzorgt digitaal de personen uit 

uw zorgnetwerk uitnodigen per email. 

Zij kunnen vervolgens zelf taken en 

werkzaamheden in uw online agenda 

zetten, zoals helpen met de bood

schappen op dinsdag. Maar u kunt ook 

zelf de afspraken of taken invoeren. 

In de agenda ontstaat zo een overzicht 

van de taken die in een week worden 

gedaan en door wie de taken worden 

gedaan. Bijvoorbeeld; helpen met de 

boekhouding op dinsdag door Jannie, 

een maaltijd brengen op donderdag 

door de buurman en vrijdag hulp met 

wassen door de verpleegkundige van 

de thuiszorg. Zo ziet iedereen uit uw 

zorgnetwerk zoals familie en de 

thuiszorg, en uzelf, wie er wanneer  

op bezoek komt. 

Vanuit de agenda kunt u ook iedereen 

een berichtje sturen, zodat u niet 

iedereen hoeft te bellen of te emailen. 

Iemand anders uit uw zorgnetwerk 

kan ook een berichtje sturen. Het is

bovendien eenvoudig om met de 

verpleegkundige te communiceren. 

Via Carenzorgt stuurt u namelijk 

eenvoudig een bericht dat automatisch 

bij de verpleegkundige aankomt.



 Inzage in uw 
zorgdossier

Carenzorgt biedt naast een over

zichtelijke agenda ook inzage in  

uw zorgdossier. U kunt rapportages uit 

het zorgdossier in Carenzorgt bekijken. 

Dit is informatie geschreven door de arts 

en thuiszorg, en bevat metingen zoals 

uw bloeddruk of voortgang. U kunt 

ervoor kiezen om deze informatie te 

delen met uw zorgnetwerk, bijvoorbeeld 

met familie. Maar alleen als u dat fijn 

vindt, u bepaalt helemaal zelf wie uw 

gegevens mogen bekijken. 

Het is veilig 
 U bepaalt als eigenaar wel zelf

 wie wat mag bekijken. Zo stelt u zelf in 

dat bijvoorbeeld de buurman afspraken 

in de agenda mag bekijken, maar dat 

alleen uw familie toegang heeft tot 

medische informatie. Dit is heel 

eenvoudig in Carenzorgt in te stellen!

Wij helpen graag
Wilt u hulp bij het aanmaken van een 

account? U kunt hulp vragen aan een 

verpleegkundige van de zorginstelling, 

zij helpen u graag verder. Ook kunt u 

de Carenzorgt helpdesk mailen met 

uw vraag. De helpdesk is te bereiken via 

www.carenzorgt.nl of door een mailtje 

te sturen naar info@carenzorgt.nl.

C A R E

Maak nu uw account aan op Carenzorgt.nl

Hulp nodig?


