
GEBRUIKERSVOORWAARDEN | DISCLAIMER
CLIËNTPORTAAL Mijn Caress

 1. Inleiding

Bij Mijzo worden de dossiers van cliënten vastgelegd in het digitale programma 
Caress. Uw gegevens in dit programma kunnen door u als cliënt of (wettelijk) 
vertegenwoordiger worden ingezien via het cliëntportaal. Deze informatie en gegevens 
zijn persoonlijk en vertrouwelijk van aard. Derhalve vragen wij u kennis te nemen van en 
akkoord te gaan met onderstaande afspraken.

 1.1 Account aanmaken

Voor het aanmaken van uw persoonlijke account hebben wij uw e-mailadres en uw 
mobiele telefoonnummer nodig. Wij maken dan uw inloggegevens aan en geven u 
toegang tot uw cliëntportaal. U verstrekt ons uw gegevens via het aanvraagformulier 
en u ontvangt uw inloggegevens van ons via een e-mail.

 1.2 Veilig gebruikmaken van het cliëntportaal

Mijzo stelt het cliëntportaal ter beschikking aan u als cliënt of (wettelijk) 
vertegenwoordiger. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en de 
berichten die u verstuurt.

Voor zorgvuldig gebruik adviseren wij u de volgende veiligheidsregels te volgen:

• Zorg dat niemand uw wachtwoorden kan achterhalen. Geef uw wachtwoord dus nooit 
aan anderen.

• Laat geen onbekenden toe in uw contactenlijst en in uw dossier.
• Ga verstandig om met vertrouwelijke gegevens. Plaats bijvoorbeeld uw gegevens nooit 

op facebook of andere social-media.
• Zorg voor een goede beveiliging (virusscanner) van uw computer, laptop of tablet.

 2. Betekenis van de begrippen

In deze gebruikersvoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende 
betekenis:

 2.1 Mijzo

Mijzo is de verantwoordelijke zorgorganisatie die het cliëntportaal aanbiedt.
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2.2 Cliëntportaal

Een informatiesysteem voor cliënten van Mijzo, die via beveiligde webpagina’s inzicht 
kunnen krijgen in de voor hem/haar persoonlijke (cliënt)gegevens.

2.3 U

U bent degene van wie de gegevens in het cliëntportaal worden geplaatst en u 
krijgt toegang tot dit portaal. Indien u vertegenwoordigd wordt door een (wettelijk) 
vertegenwoordiger, bedoelen wij bij ‘u’ ook uw vertegenwoordiger.

2.4 (Wettelijk) vertegenwoordiger

Vertegenwoordigers kunnen in drie groepen worden ingedeeld, in genoemde volgorde:

1.  Vertegenwoordigers die door de rechter worden benoemd

De rechter kan ten behoeve van meerderjarigen verschillende vertegenwoordigers 
benoemen, te weten: een curator, een bewindvoerder en een mentor.

2. Vertegenwoordigers die door de cliënt zelf zijn benoemd

Een cliënt kan iemand aanwijzen die namens hem beslissingen mag nemen als hij dat 
zelf niet meer kan. Op het moment waarop hij dat doet moet de cliënt wilsbekwaam 
zijn. Het is bovendien vereist dat hij zijn keuze op papier zet. Zo’n document heet een 
volmacht. Degene die op basis van een volmacht namens de cliënt besluiten mag 
nemen, wordt ‘gemachtigde’ of ook wel ‘persoonlijk gemachtigde’ genoemd.

3. Vertegenwoordigers die niet zijn benoemd door de rechter of de cliënt maar op basis 
van hun relatie tot de cliënt optreden als vertegenwoordiger

Wie in deze groep vallen is wettelijk bepaald. Het betreft in de eerste plaats 
de echtgenoot, geregistreerd partner en levensgezel van de cliënt. Is de cliënt 
alleenstaand, dan kunnen zijn ouders, kinderen, broers en zusters als zijn 
vertegenwoordiger optreden. Binnen deze groep geeft de wet geen volgorde aan. De 
keuze wordt aan de hulpverlener gelaten.

2.5 Disclaimer

Vastgelegde beperking van de aansprakelijkheid van Mijzo in redelijkheid en billijkheid.

2.6 Gebruiksvoorwaarden

Vorm van regels waaraan Mijzo en u gebonden zijn indien u gebruikmaakt van het 
cliëntportaal.

 3. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of het downloaden 
van informatie – in welke vorm dan ook – van het cliëntportaal van Mijzo.
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 4. Akkoordverklaring

Voordat u zich toegang verschaft tot het cliëntportaal van Mijzo dient u deze 
gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in zijn geheel na te komen. Indien 
u deze gebruikersvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, dan 
bent u niet gerechtigd het portaal te gebruiken. Mijzo is daarbij te allen tijde gerechtigd 
u de toegang tot het cliëntportaal te ontzeggen.

 5. Toegang en beëindiging

Toegang tot het cliëntportaal kan slechts worden verstrekt aan ingeschreven cliënten 
van Mijzo. Toegang is persoonlijk gebonden aan de cliënt. Indien uw belangen worden 
behartigd door een (wettelijk) vertegenwoordiger dan treedt uw vertegenwoordiger 
in uw rechten en plichten en kan de vertegenwoordiger namens u toegang tot het 
cliëntportaal krijgen. De toegang tot het portaal eindigt automatisch na het einde van 
de relatie tussen cliënt en Mijzo. Als u dat wenst dan kunt u voor uw naasten toegang 
aanvragen om uw zorgdossier in te zien. Alleen u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger 
kan deze toegang aanvragen via een aanvraagformulier. Voor iedere persoon die 
u toegang wilt geven gebruikt u een apart aanvraagformulier. U heeft als cliënt of 
(wettelijk) vertegenwoordiger altijd de mogelijkheid om een toegevoegde persoon te 
laten verwijderen uit uw cliëntportaal.

 6. Inloggen/autorisatie

U ontvangt unieke inloggegevens van Mijzo. U bent verantwoordelijk voor de 
geheimhouding van de aan u verstrekte inloggegevens.

 7. Beveiliging

Mijzo verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen voor het veilig houden van 
het cliëntportaal.

 8. Overige rechten

U hebt het recht Mijzo te verzoeken tot verbetering of aanvulling van uw persoons- 
gegevens.

 9. Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en de verspreiding van de gegevens 
verkregen via uw cliëntportaal. U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk 
voor het gebruik van het cliëntportaal, op welke wijze dan ook. Mijzo is voor 
bovenstaande geenszins verantwoordelijk. U vrijwaart Mijzo voor aanspraken in verband 
met door u geleden schade naar aanleiding van de toegang tot het cliëntportaal.

U gebruikt de functionaliteiten overeenkomstig het aangegeven doel en de 
aangegeven instructies. U voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, 
het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken 
of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het 
cliëntportaal om Mijzo te omzeilen.
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 10. Aansprakelijkheid

Mijzo is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke voortvloeit uit enige verwerking 
van gegevens, waarvoor uitdrukkelijk danwel generiek toestemming door u is gegeven 
door u. Mijzo is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend 
uit het gebruik van het portaal, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg 
van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de 
informatie. Bovengenoemde beperkingen op de aansprakelijkheid van Mijzo zijn niet 
van toepassing wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijzo of 
haar medewerkers.

 11. Varia

Voor alle geschillen met betrekking tot het cliëntportaal is het Nederlands recht van 
toepassing. Het verlenen van gebruiksrecht op het cliëntportaal behelst in geen geval 
een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van het cliëntportaal. 
Niemand is gerechtigd om zonder toestemming van Mijzo het cliëntportaal te kopiëren 
of anderszins te vermenigvuldigen.

 12. Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier bevestigt u akkoord te gaan met de 
gebruikersvoorwaarden/disclaimer Cliëntportaal Mijzo. U heeft kennisgenomen van 
de adviezen rondom het veilig gebruikmaken van het cliëntportaal en u geeft aan 
dat wij uw e-mailadres en telefoonnummer mogen gebruiken om u toegang tot het 
cliëntportaal te geven.

Naam cliënt

Naam (wettelijk) vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Mobiel nummer

E-mailadres

Datum

Handtekening
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