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1 Inleiding
De Clientadviseur, wijkverpleegkundige of eerstverantwoordelijke medewerker heeft u
ingelicht over de mogelijkheid om via Caren mee te kijken in het digitale dossier waarin
Beweging 3.0 vastlegt wat we over de cliënt weten en wat we voor de cliënt doen.
Per cliënt wordt één persoon portaalbeheerder. Soms is dat de cliënt zelf, soms is dat
een mantelzorger. De rol van de portaalbeheerder is om andere mensen uit het
netwerk van de cliënt toegang te geven tot Caren. Als u aangeeft gebruik te willen
maken van Caren ontvangt u van de Clientadviseur, wijkverpleegkundige of
eerstverantwoordelijke medewerker een activatiecode waarmee u als portaalbeheerder
digitaal toegang krijgt tot het dossier en waarmee u als portaalbeheerder ook andere
mensen toegang kunt verlenen tot Caren. Door met de code het portaal te activeren
geeft u aan dat u akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden van Beweging 3.0.
Deze gebruikersvoorwaarden zijn u samen met de activatiecode uitgereikt.
Dit document geeft uitleg voor de portaalbeheerder over de wijze waarop Caren
geactiveerd kan worden door de portaalbeheerder en geeft een korte inleiding over de
mogelijkheden van Caren. Indien er meer vragen zijn verwijzen wij naar de maker van
Caren, de firma Nedap uit Groenlo. De wijze waarop dit gedaan kan worden vindt u
verderop in dit document.

Pagina 2 van 10

Datum: Januari 2020
Betreft: Starten met Caren

2 Activeren van Caren
Van de Clientadviseur, wijkverpleegkundige of eerstverantwoordelijke medewerker
heeft u een brief met een activatiecode gekregen. Let op! de code in deze brief is 1
maand geldig. Daarna verloopt de code, en kunt u eventueel een nieuwe brief
aanvragen.

Met deze activatiecode activeert u Caren. De activatiecode gebruikt u éénmalig. Na
activatie gebruikt u de zelf gekozen gebruikersnaam/wachtwoord om in te loggen.
De ontwikkelaar is de website aan het moderniseren. U kunt dus andere plaatsjes tegenkomen dan in
dit document te zien zijn. De werkwijze blijft wel het zelfde.

Activatie gaat als volgt:
1.
2.
3.
4.

Ga naar de website https:www.carenzorgt.nl
Klik op account aanmaken of begin boven in de balk.
Vul de gegevens in die in het scherm gevraagd worden.
U komt dan ook bij de vraag of u de brief met code heeft ontvangen.
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5.
6.
7.
8.

Indien u de code bij de hand heeft vinkt u ja aan en klikt u op volgende
Vul de code in en ook de geboorte datum van uw familielid wordt gevraagd.
Doorloop de verschillende informatiescherm
Kies een wachtwoord en bevestig dit. Het wachtwoord dient uit minimaal 8
tekens te bestaan.
9. Bevestig de link die naar het opgegeven e-mail adres is gestuurd.
10. Het clientportaal wordt nu geopend en in een video wordt uitleg gegeven over
Caren. Geadviseerd wordt om deze video te bekijken omdat er veel nuttige
informatie wordt gegeven over de werking van Caren.
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11. De volgende keer dat u inlogt gebruikt u niet nogmaals de activatiecode maar
het e-mail adres en wachtwoord dat u zojuist heeft opgegeven.

3 Korte uitleg over de mogelijkheden
Caren biedt op verschillende manieren inzicht in het dossier van de cliënt. Wanneer u
bent ingelogd kiest u bovenaan in het scherm van welke cliënt u het dossier wil inzien.
Het is mogelijk dat u hier meerdere cliënten ziet, bijvoorbeeld wanneer zowel uw vader
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als uw moeder in zorg zijn bij Beweging 3.0. Aan de linkerkant ziet u een
navigatiemenu waarmee u de verschillende onderdelen van het cliëntdossier kunt
bekijken.

Kalender
Hier ziet u de afspraken zoals die in het cliëntdossier van Beweging 3.0 zijn genoteerd.
Daarnaast ziet u ook de ingeplande zorgmomenten met een marge van 60 minuten
(onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de Beweging 3.0 medewerker
zich houden aan deze tijd).
U kunt ook zelf afspraken toevoegen aan de agenda (onderstaand bijvoorbeeld de
leesclub). Houdt u er wel rekening mee dat deze afspraken niet zichtbaar zijn
voor de Beweging 3.0 medewerker!

Berichten
In het onderdeel berichten kunt u als mantelzorgers onderling berichten versturen.
Daarbij heeft u de keuze om berichten te versturen naar alle mantelzorgers of naar de
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mantelzorgers in de vertrouwensgroep. De portaalbeheerder bepaalt of een
mantelzorger in de vertrouwensgroep wordt geplaatst.
Ook is het mogelijk om berichten te versturen naar medewerkers van Beweging 3.0.
U selecteert dan bij het bericht de regel waar Beweging 3.0 in staat.

Berichten verstuurd aan Beweging 3.0 komen als rapportage in het dossier van de
cliënt. Iedereen bij Beweging 3.0 die rapportages mag lezen, zal het bericht dan ook
kunnen lezen. Er zijn afspraken gemaakt bij Beweging3.0 wie er op een bericht zal
reageren. Beantwoorden van een bericht kan een aantal dagen duren, gebruikt u voor
deze functionaliteit dus niet voor spoedeisende vragen.

Dossier
In het onderdeel dossier vindt een aantal controles, de zorgplannen en de rapportages.
Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor mantelzorgers in de vertrouwensgroep. Klikt u
op het onderdeel Dossier, dan zal er om een extra code worden gevraagd. Deze krijgt u
via een sms toegestuurd.
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Notities
Bij notities kunt bijvoorbeeld belangrijke telefoonnummers, adressen of afspraken
vastleggen.

Connecties
De portaalbeheerder kan vanuit het onderdeel connecties één of meerdere mensen
toegang geven tot Caren. Wanneer de knop “Nodig een helpende uit” wordt gebruikt
kan een andere persoon worden uitgenodigd. Daarbij kan ook de keuze worden
gemaakt of deze persoon wel of niet in de vertrouwensgroep wordt geplaatst. Om
inzage te krijgen in zorgplannen en rapportages en berichten verstuurd aan de
vertrouwensgroep dient men lid te zijn van de vertrouwensgroep. Vertrouwensgroep:
“Mensen in de vertrouwensgroep kunnen dus zorginhoudelijke informatie lezen. Bedenk
daarom altijd goed wie u wel en niet toegang geeft tot de vertrouwensgroep.”
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Profiel
In het profiel kunt u een foto toevoegen van u als portaalbeheerder of van de cliënt,
voegt u een foto van de cliënt toe, dan is deze in het dossier door de medewerkers van
beweging3.0 ook zichtbaar. U eigen profielfoto zal niet in het dossier getoond worden.
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4

Contact met Nedap

Zorginhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de inhoud van een rapportage, kunt u stellen
aan een medewerker van Beweging 3.0. Wanneer u vragen heeft over de werking van
Caren kunt u die digitaal stellen aan Nedap. Onderaan iedere
pagina van Caren ziet u een blauwe knop met de tekst hulp nodig.
Door op deze knop te klikken krijgt u de mogelijkheid om te
zoeken in de helptekst. Staat het antwoord op uw vraag er niet
tussen dan kunt u een bericht sturen naar de Caren Helpdesk van
Nedap, door op stel een vraag te klikken.
Ook is er een pagina met veel gestelde vragen, waar per
onderdeel meer toelichting te vinden is;
https://carenzorgt.freshdesk.com/support/home
Het is niet mogelijk om telefonisch contact te hebben met de
leverancier.
Het is helaas ook niet mogelijk dat u praktische ondersteuning
krijgt bij het gebruik van Caren door medewerkers van
Beweging3.0
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