Cordaan & CarenZorgt
Ontdek de mogelijkheden!

Bij Cordaan zijn wij transparant over onze zorg en
hulpverlening. Daarom maken wij sinds enige tijd gebruik
van CarenZorgt. Met dit online cliëntenportaal kunt u
d.m.v. een persoonsgebonden toegangscode uw digitale
zorgdossier inzien.

Wat is CarenZorgt?
CarenZorgt is een online cliëntenportaal voor iedereen
die zorg of begeleiding ontvangt. Door middel van een
10-cijferige toegangscode kunt u (of een door u gemachtigd
persoon) via de website www.carenzorgt.nl uw
persoonlijke zorgdossier altijd en overal inzien.

Wat kan ik allemaal met
CarenZorgt?
Met CarenZorgt kunt u vertrouwelingen uitnodigen om samen in één digitale
omgeving informatie over uw zorg of begeleiding te delen. Via de beveiligde
website www.carenzorgt.nl krijgt u (en als u dat wenst uw familielid,
mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger) online inzicht in wie, wat,
wanneer komt doen. Bijvoorbeeld: Janine komt dinsdag langs voor een grote
schoonmaak.
Daarnaast kunt u d.m.v. de koppeling met uw digitale zorgdossier:
- Uw zorgplan inzien;
- Uw persoonlijke zorgagenda bekijken;
- Rapportages lezen die door zorg- of hulpverleners over u geschreven zijn;
- Berichten achterlaten voor zorg- of hulpverleners die bij uw zorg of
begeleiding betrokken zijn (Bij spoedgevallen altijd bellen!);

Met CarenZorgt is het vanaf nu nóg eenvoudiger om informatie over uw

- Uw familie, mantelzorger of bekenden uitnodigen, zodat ook zij uw

verzorging of begeleiding te delen met mensen uit uw directe omgeving.

zorgdossier kunnen inzien en contact kunnen opnemen met uw zorg- of

Denk hierbij aan familie, mantelzorgers of uw wettelijk vertegenwoordiger.

hulpverlener.

Op die manier stimuleren wij de uitwisseling van informatie over uw zorg of
begeleiding en zorgen wij voor nog meer betrokkenheid...

HOE WERKT CARENZORGT?
Op de website www.carenzorgt.nl staat onder de ‘HULP-button’ stapsgewijs
uitgelegd wat CarenZorgt is en hoe het werkt. Het gebruik van CarenZorgt
vormt wat ons betreft een mooie aanvulling op de al bestaande communicatie
tussen u en uw zorg- of hulpverlener(s). Wij raden u wel aan om samen goede
afspraken te maken over het gebruik. Natuurlijk bepaalt u zélf of u al dan niet
gebruik wenst te maken van CarenZorgt. Heeft u nog meer vragen of hulp
nodig bij het aanmaken van een account? Vraag het dan aan uw vaste zorg- of
hulpverlener van Cordaan. Wij helpen u graag!

