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Inleiding 

Deze handleiding heeft als doel de functionaliteit te beschrijven voor de werking van het 

cliëntportaal. In deze handleiding worden alle schermen beschreven welke in het portaal 

aanwezig zijn, zodat u als gebruiker eenvoudig gebruik kan maken van het portaal.  

Het doel van het portaal is om cliënten en mantelzorgers op een eenvoudige manier toegang te 

geven tot de zorginhoudelijke gegevens welke zijn geregistreerd in SDB ECD. 

 

 

Portaal openen 

Het cliëntportaal is een website met de url https://zorgcentrumstbarbara.client-portaal.nl  

Wanneer u het cliëntportaal opent komt u op het inlogscherm (figuur 1). 

Hier kunt u zich registreren zodat u gebruik kunt maken van het portaal. Als u zich al eerder hebt 

geregistreerd kunt u deze stap overslaan en direct inloggen. 

Ook is er een optie om, wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, deze opnieuw in te stellen.  

 

Registreren 

Voordat gebruik gemaakt kan worden van het portaal dient u zich als gebruiker te registreren.  

Hiervoor dient u op onderstaand scherm te klikken op de knop [Registreren].  

 

 
Figuur 1: Inlogscherm Cliëntportaal 

 

 

 

https://zorgcentrumstbarbara.client-portaal.nl/
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Hierna opent zich het scherm uit figuur 2 en kunt u de verschillende velden doorlopen.  

- E-mailadres: Vul hier het e-mailadres in waarmee u bent geregistreerd bij Zorgcentrum 

St. Barbara. 

- Mobiel nummer: vul hier het mobiele telefoonnummer in waarmee u de SMS wilt 

ontvangen die u wordt gestuurd als toegangscontrole. Let op: het 06-nummer zonder 

tussenstreepje toevoegen: +31612345678 of 0612345678. 

Vul ook de eerste “0” van het mobiele nummer in, ook al staat er +31 genoemd in het 

veld “Land”.  

- Nieuw Wachtwoord: Vul hier uw wachtwoord in dat u wilt gebruiken voor het portaal.  

- Bevestig Wachtwoord: Vul hier hetzelfde wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.  

- Vink “Hierbij verklaar ik de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ga akkoord met 

deze gebruiksvoorwaarden”: Vink deze aan ter bevestiging.  

 

Let op: Het wachtwoord moet bestaan uit 6  tekens, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 2 cijfers.  

 

 
Figuur 2: Registratie 

 
Wanneer u alle velden hebt doorlopen klikt u op de knop [Registreer].  Het volgende scherm wordt geopend; 
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Volg hierna de volgende stappen:  

- U krijgt nu een e-mail toegezonden. In deze e-mail bevindt zich een link. Klik op deze 

link.  

- Het scherm in figuur 3 wordt geopend. Uw e-mailadres en de bevestigingscode die u per 

mail hebt gekregen zijn direct ingevuld. 

 

  
Figuur 3: Bevestig e-mailadres 

 

- Klik op de knop [Bevestig]. Het scherm uit figuur 4 opent zich.  

- U krijgt een SMS op het telefoonnummer wat u eerder heeft ingegeven (wanneer u geen 

sms heeft ontvangen klik u op de knop [Geen SMS ontvangen], er wordt dan geprobeerd 

om nogmaals een SMS te sturen). 

- Typ de code uit de SMS in het veld Beveiligingscode.  

- Klik op Inloggen.  

 

 

Figuur 4: Bevestigen per sms 

 

- U kunt zich nu inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord zoals u dit net heeft 

aangemaakt. 
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Inloggen 

Wanneer u zich net geregistreerd hebt, of wanneer u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen 

op het portaal. Volg de volgende stappen:  

 

- Vul uw e-mailadres en wachtwoord in zoals u deze bij de registratie heeft aangemaakt.  

- Klik op de knop [Inloggen].  

- U bent nu ingelogd in het portaal, de startpagina wordt geopend.  

 

 
Figuur 5: Inloggen 

 

 

Wachtwoord vergeten 

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten kunt u in het inlogscherm (figuur 5) op de knop 

[Wachtwoord vergeten] klikken. U krijgt dan een e-mail met daarin een link en instructies om het 

wachtwoord te herstellen. Als het wachtwoord is gewijzigd kunt u weer inloggen via het 

inlogscherm. 
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Cliëntportaal algemeen 

U bent nu ingelogd op het cliëntportaal van Zorgcentrum St. Barbara. U kunt nu de verschillende 

onderdelen van het portaal bekijken. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen 

stuk voor stuk beschreven zodat het duidelijk is wat voor informatie u hier kunt vinden en wat 

deze betekent. 

Allereerst worden hieronder enkele gebruikersopties beschreven die algemeen zijn voor het 

portaal en op iedere pagina weer terugkomen. 

 

Startpagina 

Op de startpagina vindt u eventuele nieuwsberichten welke Zorgcentrum St. Barbara met u wilt 

delen. Ook ziet u hier de agenda van de cliënt waarbij u aan het meelezen bent. 

 

Bovenaan iedere pagina in het cliëntportaal wordt een titelbalk getoond met daarin het logo van 

de Zorgcentrum St. Barbara, de naam van de cliënt waarvan het portaal de informatie toont en 

de ingelogde gebruiker.  

Daarnaast is het in de titelbalk mogelijk om te kiezen voor een groter lettertype en een hoog 

contrast. Ook bevindt zich aan de rechterkant van de titelbalk de knop Uitloggen, waarmee de 

gebruiker het portaal kan verlaten.  

 

 
Figuur 6: Titelbalk 

Hoog contrast 

Omdat rekening gehouden is met vooral oudere mensen (cliënten) zijn er verschillende opties 

die de leesbaarheid voor de gebruiker verhogen. De optie Hoog Contrast (titelbalk) zorgt dat de 

kleuren uit het beeld verdwijnen en dat er daardoor een hoger contrast ontstaat tussen de 

verschillende delen van het portaal. Met name voor mensen die moeite hebben met het 

onderscheiden van kleuren is dit een veel gebruikte optie.  

 

 
Figuur 7: Hoog contrast 
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AAA  

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om een groter lettertype te kiezen. Alle tekst die 

zich dan op de betreffende pagina bevindt wordt dan groter waardoor het leesgemak wordt 

bevorderd. 

 

Readspeaker  

 
Het luidspreker-icoontje geeft de mogelijkheid om een stuk tekst op de betreffende pagina voor 

te laten lezen. Op iedere bladzijde van het cliëntportaal bevindt zich dit icoontje waardoor 

mensen die moeite hebben met lezen de tekst kunnen laten voorlezen. Op deze manier is het 

portaal ook voor deze mensen een bruikbare applicatie om ten alle tijden toegang te hebben in 

hun dossier.  

 

  



 

- 9 - 

Inhoud van het cliëntportaal 

 

 
Figuur 8: Startpagina Cliëntportaal met links het menu 

 

Aan de linkerkant vindt u de menubalk. Door te klikken op de woorden die hier staan gaat u naar 

de betreffende pagina. Het menu bestaat uit 4 onderdelen waarin u informatie kunt vinden. 

Hieronder wordt uitgelegd wat er te vinden is: 

 

Algemeen 

• Startpagina: als u hier op klikt komt u terug op de startpagina van het portaal. 

• Nieuws: overzicht van de nieuwsberichten.  

• Documenten: vanuit het cliëntdossier kunnen documenten aan u aangeboden worden. 

U kunt deze documenten hier bekijken en lezen. Indien van toepassing kunnen 

documenten hier digitaal ondertekend worden. 

• Vragenlijsten: vanuit het cliëntdossier kunnen vragenlijsten aan u aangeboden worden. 

U kunt de vragenlijsten hier invullen, versturen en teruglezen.  

*Let op: het is niet mogelijk om de vragenlijsten tussentijds op te slaan. Deze dienen dus 

in zijn geheel ingevuld en verstuurd te worden. 

 

Zorg 

• Doelen: hier vindt u alle doelen terug welke de zorg heeft aangemaakt bij de cliënt. 

• Rapportage: hier vindt u de rapportages terug welke de zorg heeft gerapporteerd. U 

heeft inzage in de rapportages vanaf de datum waarop u het eerst inlogt. 

• Metingen: alle metingen die zijn uitgevoerd en zijn opgeslagen in uw cliëntdossier vindt 

u hier terug. 
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Planning 

• Agenda: dit is de agenda van de cliënt zoals deze ook in SDB ECD wordt getoond. U kunt 

hier afspraken toevoegen, maar ook inzien welke afspraken de zorg gepland heeft staan 

in de agenda. 

Vanuit het cliëntportaal kunt u bijvoorbeeld een afspraak inplannen voor bijvoorbeeld 

een kapper of pedicure bezoek. Deze afspraken dienen daarnaast altijd nog doorgebeld 

of doorgegeven te worden aan de afdeling. 

 

Overig 

• Hier vindt u de algemene gegevens van Zorgcentrum St. Barbara. 

 

Documenten ondertekenen in het Cliëntportaal 

Om het gebruiksgemak in het Clientportaal te verhogen is het mogelijk gemaakt om 

documenten zoals bijvoorbeeld het Zorgleefplan te ondertekenen in het Cliëntportaal. Hierdoor 

kunt u, wanneer het u uitkomt het betreffende document nog eens rustig doorlezen en daarna 

ondertekenen. 

Het ondertekenen van een document kan alleen door de cliënt zelf of door de relatie van de 

cliënt die toestemming heeft gekregen. Deze bevoegdheid wordt vastgelegd in het Cliëntdossier 

in het Cliëntteam.  

Klik op Documenten in de linker kolom. Het cijfer wat u ziet achter Documenten duidt het aantal 

documenten aan.  

 

Wanneer er een document klaar staat om ondertekend te worden zoals in figuur 9, opent u het 

document door op de onderstreepte naam van het document te klikken: Zorgleefplan.   

 

 

Figuur 9: Document openen. 
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Open het document en lees of bekijk het document.  Daarna sluit u het document en krijgt u het 

volgende scherm (figuur 10) te zien. Klik op [Ja]. 

 

Belangrijk: U kunt geen ongelezen document ondertekenen! Lees het document eerst, alvorens 

u dit document kunt ondertekenen. 

 

Figuur 10: Document ondertekenen. 

 

Het document is ondertekend, dit kunt u zien achter het document in de rechterkolom. 

 

 

Figuur 11: Document is ondertekend. 
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Doelen 

Wanneer u naar Doelen gaat wordt onderstaande pagina geopend (figuur 12). Op deze pagina 

worden de zorgdoelen beschreven zoals deze ook in SDB ECD zijn geregistreerd. Van de doelen 

wordt de probleem-wens-behoefte-voorkeur, doel, actie en uitvoering weergegeven.  

 

 
Figuur 12: Doelen 

 

Rapportage 

Wanneer u naar Rapportage gaat wordt onderstaande pagina getoond (figuur 13). Op deze 

pagina worden op volgorde van datum/tijd de rapportages getoond welke zijn geregistreerd in 

het zorgdossier (SDB ECD) van de betreffende cliënt. Hierbij wordt behalve de datum en tijd ook 

de omschrijving en de rapporteur getoond. De rapportages van de laatste 90 dagen (gerekend 

vanaf de huidige datum) worden getoond. De gebruiker kan zelf met de datumvelden bepalen 

om rapportages van een andere periode in te zien.  

Belangrijk: De zorginhoudelijke informatie welke wordt getoond in de Doelen en Rapportage zijn 

altijd up-to-date. Dat betekent dat de informatie die wordt getoond altijd de informatie is die op 

dat moment ook daadwerkelijk in het dossier is ingevoerd.  
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Figuur 13: Rapportage 

 

 

Metingen 

De metingen die in het dossier worden geregistreerd worden ook in het portaal getoond (zie 

figuur 14). Voor iedere meting wordt de Datum, Tijd, Titel, Waarde, Omschrijving en de 

Medewerker die de meting heeft geregistreerd getoond. Wanneer een meting uit een vragenlijst 

bestaat, wordt alleen het veld waarde getoond en niet de ingevulde vragenlijst. 

  

 

Figuur 14: Metingen 
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Agenda 

Wanneer in het menu onder planning wordt gekozen voor de optie Agenda wordt de 

cliëntagenda geopend zie figuur 15. Hierin wordt de agenda getoond zoals deze ook in het 

elektronisch dossier is gevuld. De agenda opent zich altijd in de weekview waardoor de 

afspraken van de betreffende week worden getoond. Er is daarnaast een mogelijkheid om te 

kiezen voor een dag- , maand- en agendaview. De agendaview toont de afspraken van de week 

op een schematische manier onder elkaar. Dit geeft een ander een inhoudelijk overzichtelijk 

beeld.  

 

 
Figuur 15: Agenda 

 

Het is mogelijk om zelf een afspraak toe te voegen aan de agenda. Klik op [Nieuwe afspraak]. 

 

 

Figuur 16: Nieuwe afspraak toevoegen 

 

Het scherm: Afspraak opent zich.  
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Klik op het agendateken en klik de juiste datum aan. Klik op het klokje en klik de juiste starttijd 

aan. 

 

Figuur 17: Datum en tijd 

 

Klik daarna de het onderste klokje aan en klik de juiste eindtijd aan. Vervolgens type bij de 

[Omschrijving] het onderwerp van de afspraak en klik op [Opslaan]. 

De afspraak wordt toegevoegd aan de agenda en krijgt een groene kleur: 

 

 

Figuur 18: De afspraak is toegevoegd. 

 

Het is mogelijk om alleen uw eigen afspraak te verwijderen. Wanneer u de afspraak wilt 

verwijderen, klik dan op de ingeplande afspraak (het groene vlak). U krijgt dan de mogelijkheid 

om de afspraak te verwijderen of te wijzigen. 

 

Ziekenhuisafspraken, maar ook bijvoorbeeld een afspraak van de kapper of pedicure dienen 

altijd nog doorgebeld of doorgegeven te worden aan de afdeling. 

 

 


