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1. Inleiding
Het Cliëntportaal en uw zorgdossier
AxionContinu vindt het belangrijk om u te betrekken bij de zorg en behandeling die wij aan
u verlenen. Daarom bieden we de mogelijkheid om via het Cliëntportaal uw eigen
zorgdossier in te zien. In dit dossier staat onder andere welke zorg u krijgt en er staan
afspraken in over de uitvoering daarvan. Het Cliëntportaal is altijd en overal beschikbaar
via uw mobiele telefoon, laptop, tablet (bijvoorbeeld op de iPad) of vaste computer, mits
deze apparaten met internet zijn verbonden.
Uw zorgdossier bestaat uit een zorgplan en rapportages. In uw zorgplan staat welke zorg
u krijgt en wat uw wensen zijn, in de rapportages vindt u informatie over de uitvoering van
die zorg. Wij doen onze uiterste best om in begrijpelijke taal te schrijven, maar soms is
het onvermijdelijk om medische termen te gebruiken. Als iets niet duidelijk is voor u, kunt
u altijd de arts of senior verpleegkundige om uitleg vragen.
Opbouw van deze handleiding
Met deze handleiding maken wij u wegwijs in het gebruik van het Cliëntportaal. In het
tweede en derde hoofdstuk wordt ingegaan op aanmelden en inloggen. Het vierde
hoofdstuk gaat over het startscherm. Hoofdstuk vijf tot en met acht gaan in op de
verschillende functionaliteiten die het Cliëntportaal biedt. Alles wordt toegelicht aan de
hand van screenshots. Hoofdstuk 5 gaat specifiek over uw dossier en de rapportages. Als
u iets niet snapt, kunt u in dat hoofdstuk meer lezen.
In deze handleiding wordt gesproken over cliënt. Hier kunt u ook gast, revalidant of
bewoner lezen.

2. Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het Cliëntportaal door het aanmeldingsformulier voor het
Clientportaal in te vullen en te sturen naar clientportaal@axioncontinu.nl. Het
aanmeldingsformulier kunt u vinden op de site www.axioncontinu.nl/clientportaal.
Wanneer u zich aanmeldt via het formulier, is uw account na vijf werkdagen aangemaakt.
U ontvangt dan twee e-mails: één met uw gebruikersnaam en één met uw wachtwoord.
Deze gegevens heeft u nodig om in te kunnen loggen.
Heraanmelden
Als u even uit zorg bent geweest en weer terug in zorg komt, wordt uw toegang tot het
Clientportaal ook weer geactiveerd. Het kan voorkomen dat u wel nieuwe inloggegevens
ontvangt.

3. Inloggen
Ga naar de website www.axioncontinu.nl/clientportaal en klik op ‘Inloggen’.
Eventueel kunt u de geopende pagina opslaan als favoriete pagina bij de browser die u
gebruikt.
U krijgt het volgende scherm te zien:

Vul bij het eerste veld uw gebruikersnaam in en bij het tweede veld uw wachtwoord.
Klik daarna op de knop ‘Inloggen’.
Heeft u problemen met inloggen? Via de Informatieknop, rechts bovenin het scherm, komt
u op onze informatiepagina terecht, waar u filmpjes vindt over onder meer het inloggen in
het Cliëntportaal. Deze knop ziet er als volgt uit:

Vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u bij de eerste keer inloggen een SMS op uw
mobiele telefoon met een verificatiecode. Deze verificatiecode vult u in bij het
onderstaande scherm (Apparaat verificatie):

Klik daarna op de knop ‘Controleren’. De volgende keer dat u inlogt op hetzelfde apparaat
(bijv. een mobiele telefoon), is dit niet meer nodig. Gebruikt u bijvoorbeeld ook nog een
tablet, dan ontvangt u nogmaals een verificatiecode via SMS.
Wanneer u geen verificatiecode heeft ontvangen, klik dan op ‘Géén code ontvangen?’. Klik
hier ook op als er 15 minuten zijn verstreken (de verificatiecode is 15 minuten geldig).
Het kan zijn dat u vaker een verificatiecode via SMS ontvangt en wordt gevraagd om deze in te
voeren. Dit is het geval als u cookies hebt verwijderd, de cache hebt geleegd, als u een andere
browser gebruikt óf als u inlogt op een ander device/apparaat (zoals PC, andere mobiele telefoon of
andere tablet). Na 90 dagen wordt, uit veiligheidsoverwegingen, in ieder geval opnieuw naar de
verificatiecode via SMS gevraagd.

Nadat u op de knop ‘Controleren’ heeft geklikt wordt u gevraagd om uw wachtwoord te
wijzigen. U ziet het onderstaande scherm.

Vul eerst het wachtwoord in dat u via de e-mail van ons heeft ontvangen. Vul vervolgens
een nieuw wachtwoord in. Deze kunt u naar wens aanpassen, mits wordt voldaan aan de
vereisten die links in het scherm staan weergegeven onder ‘Wachtwoord eisen’. Zodra uw
wachtwoord correct en naar wens is, klikt u op de knop ‘Wachtwoord wijzigen’.
U bent nu ingelogd binnen uw Cliëntportaal.
Wachtwoord vergeten?
Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’ op het
inlogscherm.

U ziet het onderstaande scherm:

Vul uw gebruikersnaam en e-mailadres in en klik op ‘Versturen’. U krijgt de volgende
melding:

U ontvangt een e-mail met daarin een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Deze
link is 15 minuten actief. Daarna zult u opnieuw op ‘Wachtwoord vergeten?’ moeten klikken
en ontvangt u nieuwe e-mail.

Wanneer u op de link klikt, komt u op onderstaande pagina terecht:

Daar kunt u uw wachtwoord herstellen door uw gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord
in te vullen. Deze kunt u naar wens aanpassen, mits wordt voldaan aan de vereisten die
links in het scherm staan weergegeven onder ‘Wachtwoord eisen’. Zodra uw wachtwoord
correct en naar wens is, klikt u op de knop ‘Wachtwoord wijzigen’.
U kunt in het vervolg inloggen met uw nieuwe wachtwoord.
Uitloggen
Rechtsboven in uw scherm ziet u altijd de knop ‘Uitloggen’ staan. Als u hierop klikt, wordt
gevraagd of u het zeker weet. Klik op ‘Ja’ om uit te loggen.

4. Voorbeeld
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw startscherm eruit kan zien:

Als u inzage heeft in meerdere cliëntdossiers, bijvoorbeeld als u toegang heeft als
wettelijk vertegenwoordiger van allebei uw ouders, dan kunt u door op de foto midden in
het scherm te klikken wisselen tussen beide cliënten.
Het Clientportaal bestaat vooralsnog uit 2 onderdelen:
 Dossier: inzicht in uw zorgplan en in de rapportages (hierover leest u meer in
hoofdstuk 5 - Dossier)
 Gegevens: algemene contactgegevens en een mogelijkheid voor notities (hierover
leest u meer in hoofdstuk 6 – Gegevens)
In de loop van het jaar worden de aangeboden functionaliteiten verder uitgebreid.
U kunt altijd terugkomen op dit startscherm door op het logo van AxionContinu of op het
pijltje naar links/Start te klikken.

Via de Informatieknop, rechts bovenin het scherm, komt u op onze website terecht, waar
u instructiefilmpjes vindt over het gebruik van het Cliëntportaal. Deze knop ziet er als volgt
uit:

Het kan zijn dat uw scherm er iets anders uitziet. Dit heeft te maken met het apparaat waarop u
het Cliëntportaal opent, bijvoorbeeld op een tablet, of een mobiele telefoon. Zie ook hoofdstuk 10
Cliëntportaal op verschillende apparaten.

5. Dossier
Op het startscherm van het Cliëntportaal ziet u altijd de meest recente toevoegingen aan
uw dossier. Om naar uw dossier te gaan, klikt u op het gele vlak.
U ziet het volgende scherm:

U kunt hier rapportages en het zorgplan inzien. Bovenin worden drie tabbladen getoond:
‘Tijdlijn’, ‘Lezen’ en ‘Plannen’. Hieronder leest u wat u onder de drie verschillende tabbladen
terugvindt:
Tijdlijn
Als u op het tabblad ‘Tijdlijn’ klikt, ziet u onderin uw scherm een tijdlijn. Hierop vindt u de
rapportages, in de vorm van kaartjes. U kunt een rapportage, zorgplan of vragenlijst
openen door op een kaartje te klikken.
U kunt de tijdbalk heen en weer scrollen. Dan vindt u ook rapportages uit het verleden.
Lezen
U kunt rapportages en vragenlijsten teruglezen door te klikken op het tabblad Lezen. Links
op het scherm vindt u het overzicht met mogelijke rapportages en vragenlijsten, mits voor
u aanwezig/van toepassing.

Rapportage/vragenlijst

Toelichting

Zorgplanrapportage

Het doel van de zorgplanrapportage is om aan de hand van
de gestelde doelen in het zorgplan de voortgang van de
zorg/revalidatie in kaart te kunnen brengen.

Incidentenrapportage

Rapportage over de cliënt die gaat over onderwerpen die
niet in het actuele zorgplan benoemd zijn, zoals een nieuwe
situatie of een calamiteit.

Zorgkaart

Op de zorgkaart wordt vastgelegd hoe dagelijkse zorg,
verpleging en behandeling aan de cliënt wordt verleend.

De rapportages starten met een afkorting, zodat u weet welke discipline heeft
gerapporteerd. Zo weet u ook bij wie u moet zijn als u een vraag over een specifieke
rapportage heeft. Hieronder vindt u waar de verschillende afkortingen voor staan.
Afkorting

Betekenis

SO

Specialist Ouderengeneeskunde

FT
VP
ET
DT
PSY
LO
MW
ZB
VT

Fysiotherapie
Verpleging/Zorgteam
Ergotherapie
Diëtist
Psycholoog
Logopedie
Maatschappelijk werk
Zorgbemiddelaar
Vaktherapeut

Plannen
Het zorgplan kunt u openen door op tabblad Plannen te klikken.
U ziet een overzicht met aan de linkerzijde ‘Doelen’ en aan de rechterzijde ‘Acties’. Klik op
een ‘Doel’ om de bijbehorende zorgvraag te lezen.

De door de zorgmedewerkers ingevoerde informatie in uw zorgdossier wordt niet direct in
het Cliëntportaal getoond. Deze informatie wordt elke 6 uur ververst en is daarna pas
zichtbaar in het Cliëntportaal.
Kijk voor een instructievideo op www.axioncontinu.nl/clientportaal bij video’s. Kies de
video over Dossier.

6. Gegevens
Op het startscherm van het Cliëntportaal kunt u de gegevens inzien. Klik daarvoor op de
knop Gegevens:

U ziet het volgende scherm:

Binnen dit onderdeel vindt u algemene contactgegevens en informatie over de huisarts of
apotheek.
Links ziet u de gegevens zoals deze zijn vastgelegd in het Elektronisch Clientdossier. Door
op ‘Meer algemene gegevens’ en ‘Meer contactgegevens’ te klikken kunt u zien welke
gegevens nog meer bekend zijn. Staan er andere of verkeerde gegevens in het
Cliëntportaal? Geef dit dan door aan één van de zorgmedewerkers.

7. Instellingen

Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, ziet u bovenaan de pagina, in de zwartgrijze
balk, uw naam of een poppetje staan. Indien u op uw naam of op dit poppetje klikt gaat u
naar uw profiel met uw persoonlijke instellingen voor het Cliëntportaal.
Dit poppetje ziet er als volgt uit:

U ziet onderstaand scherm:

Profielinstellingen
Klik op het tabblad ‘Profielinstellingen’. Bij de profielinstellingen kunt u uw wachtwoord
wijzigen.
Staan er andere of verkeerde gegevens in het Cliëntportaal? Geef dit dan door aan één
van de zorgmedewerkers. Deze gegevens kunnen niet vanuit het Cliëntportaal worden
gewijzigd.
Tot slot kunt u via Profielinstellingen ook uitloggen. Hiervoor klikt u op de knop ‘Uitloggen’.

8. 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. Wanneer u op een mobiele telefoon inlogt, kan het scherm dus
een andere weergave hebben dan wanneer u op een iPad inlogt.

