
Op de hoogte blijven 
van hoe het gaat met 
je dierbare?

Carenzorgt  
geeft inzicht

Maak nu jouw account aan op Carenzorgt.nl

Dichterbij de zorg 
De begeleiding kan via Carenzorgt   

laten weten hoe de dag is geweest, 

zodat je overal mobiel op de hoogte 

blijft. Zo weet je wat er dagelijks  

speelt en word je betrokken bij  

de begeleiding.

 
Carenzorgt is veilig 
Degene die zorg ontvangt bepaalt 

wie wat mag zien. Zo stel je zelf in dat 

bijvoorbeeld een vrijwilliger afspraken 

mag bekijken, maar dat alleen de familie 

toegang heeft tot de dossierrapportages. 

Agenda en berichten
Blijf op de hoogte van hoe de dag van je 

dierbare eruitziet. Welke dagactiviteiten 

zijn er en wanneer? Welke uitjes worden 

er geregeld? Stuur eenvoudig een 

berichtje aan iedereen die meehelpt,  

ook aan de begeleiding en behandelaars.  

 

 

Inzage in zorgdossier
Bekijk actuele informatie uit het  

dossier zoals stemmingsmetingen,  

het ondersteuningsplan en rapportages 

van de begeleiding.



Hoewel de zorg voor een ander in jouw ogen misschien 

vanzelfsprekend lijkt, is het zeker niet gemakkelijk. Als wettelijk 

vertegenwoordiger combineer je namelijk de taken en zorg 

van een dierbare met je eigen drukke bestaan. 

Op www.carenzorgt.nl kun je gratis een agenda opzetten 

rondom jouw dierbare. In de agenda maak je een planning. 

Zoals op dinsdag langskomen om samen tv te kijken. Op 

donderdag helpen met de kamer opruimen en zondag met  

de familie samen uit. Nodig familieleden, vrijwilligers of de 

begeleiders uit, zodat zij ook hun taken kunnen toevoegen in 

de agenda. Zo weet je altijd wie wat doet. 

De zorginstelling heeft de mogelijkheid om via een Nedap 

koppeling automatisch de planning van jouw dierbare in deze 

agenda te zetten. Zo zie je bijvoorbeeld op welke dagen de 

dagbesteding is. 

www.carenzorgt.nl

Een druk bestaan 
naast de zorg voor 
een ander?

Het is bovendien eenvoudig om met de begeleiding te  

communiceren; een bericht dat je via Carenzorgt verzendt 

komt automatisch aan bij de juiste begeleiders. 

Daarnaast heb je met Carenzorgt inzicht in de dossiergegevens 

van jouw dierbare, zoals rapportages en metingen. Dit gebeurt 

tevens via een automatische koppeling met het elektronisch 

dossier van Nedap. Zo blijven betrokkenen op de hoogte van 

hoe de dag is verlopen en wat er in het (ondersteunings)plan 

staat. 

Maak nu jouw account aan op Carenzorgt.nl
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