
HANDLEIDING
CLIËNTPORTAAL MIJN CARESS

1. Inloggen

• Open mijnCaress cliëntportaal via het internet: 
https://mijzo.mijncaress.nl

• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
• Klik op de knop Inloggen.

Als u voor de eerste 
keer inlogt, krijgt 
u een scherm 
voor apparaat- 
verificatie.

2.	 Apparaat-verificatie

• Vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u de eerste keer een SMS op 
uw mobiel. 

• Deze procedure moet u ook volgen als u op een andere computer, 
laptop, tablet of mobiele telefoon inlogt én indien uw bezoek aan 
Cliëntportaal meer dan 14 dagen geleden is

• U vult deze code in en klikt op Code controleren. Hiermee komt u in 
het Clientportaal. 

De code is 
45 minuten 
beschikbaar.

3.	 Wachtwoord	wijzigen	bij	de	eerste	keer
 inloggen

Wanneer u de eerste keer inlogt, moet u uw wachtwoord wijzigen. 

Aan de linkerkant 
van het scherm 
staat beschreven 
waaraan uw 
wachtwoord moet 
voldoen.



4.	 Onjuist	wachtwoord?

• Bij een verkeerd wachtwoord krijgt u onderstaande melding.

Wanneer u op een 
ander apparaat 
inlogt moet u eerst 
de ontvangen sms 
invoeren.

5.	 Startscherm	Cliëntportaal

Dit scherm bestaat uit verschillende panelen voor Agenda, Dossier, 
Gegevens en Berichten.

• U voert opnieuw uw wachtwoord in of u klikt op Wachtwoord 
vergeten.

• Wanneer u kiest voor ‘Wachtwoord vergeten’, ziet u het scherm 
hieronder. 

• Nadat u per e-mail uw nieuwe wachtwoord heeft kunnen instellen, 
kunt u hiermee inloggen. 



4. Om een nieuwe afspraak in de agenda te plaatsen klikt u op de 
knop Nieuwe afspraak. In het scherm dat dan verschijnt kunt u de 
gegevens invullen. Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen. 

De afspraak is 
zichtbaar voor 
iedereen die 
toegang heeft tot 
het cliëntportaal.

6.	 Agenda

Bij aanwezigheid van afspraken ziet u de eerste afspraak met deze 
informatie op het paneel zichtbaar: 
1. Dag en maand. Tijdstip van de afspraak.
2. Omschrijving van de afspraak.
3. Bij meerdere afspraken ziet u de meest recente en drie opvolgende 

afspraken staan.



7.	 Gegevens

• Hier ziet u de gegevens staan, zoals deze zijn vastgelegd in het 
Elektronisch Clientdossier.

• U kunt het prikbord gebruiken om een korte mededeling te doen aan 
al uw contactpersonen.

• Deze mededeling ziet u op het startscherm van mijn gegevens.

8.	 Berichten

• U kunt hier berichten naar één of meerdere contactpersonen (die 
toegang hebben tot het cliëntportaal) sturen. 

• U klikt op Plaats bericht om een notitie toe te voegen. Wilt u reageren 
op een bericht klik dan op Plaats een reactie.

Bij aanwezigheid 
van berichten 
ziet u het meest 
recente bericht 
als eerste staan in 
het beginscherm. 
Opvolgend ziet u de 
oudere berichten.

9.	 Dossier

• U kunt hier o.a. rapportages en zorgplan inzien. De rapportages vindt u 
in de vorm van een kaartje op de tijdlijn en deze kunnen worden open 
geklikt. Door op de tijdbalk te klikken kunt u naar andere data scrollen. 

• Het zorgplan opent u door op Bekijk uw plannen te klikken.  
• U ziet vervolgens een scherm met links de Doelen en rechts de Acties. 

Klik op een doel om bijbehorende zorgvraag te lezen. 

• U sluit het scherm door weer op de grijze balk te klikken of rechtsboven 
op Sluiten.

Door boven in het 
scherm op de 
datum te klikken, 
kunt u ook de 
vervallen plannen 
bekijken.



10.	 Startscherm	Cliëntportaal:	
	 bovenste	zwarte	balk

In de bovenste zwarte balk ziet u:
 
• Informatie  
• Gebruiker, met 

daaronder: Profielinstellingen 
• Uitloggen

Informatie
Zoals u op het inlogscherm ziet, staat ook in het 
cliëntportaal een i Informatie knop rechtsboven in beeld. U 
kunt vanuit het cliëntportaal naar de internetsite waarop filmpjes over 
het gebruik van het cliëntportaal staan.

Gebruiker (naam gebruiker) 
Wanneer u op uw eigen naam klikt bovenin de zwarte balk op het 
startscherm, kunt u kiezen voor de optie Profiel instellingen. 

Profielinstellingen
Bij profielinstellingen kunt u:
• Contactgegevens wijzigen
• Wachtwoord wijzigen
• Uitloggen

Uitloggen
• Om mijnCaress Cliëntportaal af te sluiten klikt u op de 

knop Uitloggen.
• Een pop-up scherm verschijnt. U bevestigt de opdracht met Ja.



11.	 Cliëntportaal	op	verschillende
 apparaten

Het Cliëntportaal kunt u op verschillende apparaten gebruiken. Denk 
hierbij aan een vaste pc, laptop, tablet of een mobiele telefoon. Het 
scherm van het cliëntportaal past zich aan het gekozen apparaat 
aan. Het kan dus zijn dat wanneer u op een mobiele telefoon inlogt het 
scherm een andere weergave heeft dan wanneer u op een iPad inlogt.

Weergave vaste pc of laptop

 
Weergave tablet

 
Weergave smartphone

 


