
 

Welkom bij het cliëntenportaal van 
Zorggroep Noordwest-Veluwe 

 

Door onderstaande stappen te volgen krijgt u toegang tot het cliëntenportaal . 

 

U gaat naar het volgende webadres http://clientenportaal.znwv.nl  en krijg onderstaande scherm te 

zien. 

 
 

Vul hier de inlognaam in die u van ons ontvangen hebt 

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ 

 

Er wordt een volgend scherm getoond: 

 

Controleer of de opgegeven gebruikers naam correct is en  druk op ‘Wachtwoord opvragen’. 

 

 

 

 

 

 



 

Er wordt een email verstuurd naar het bij ons bekende emailadres en wordt bevestigd middels 

onderstaande scherm: 

 

 

U ontvangt een email bericht met daarin een tijdelijk wachtwoord. 

 

 

Voer vervolgens uw gebruikers naam en tijdelijke wachtwoord in: 

 



 

 

 

Het is vanaf dit moment verplicht om een eigen wachtwoord aan te maken. 

Het huidige wachtwoord is het wachtwoord wat u gemaild hebt gekregen. Het nieuwe wachtwoord 

dient tevens bevestigd te worden (door het zelfde wachtwoord).   

 

 

 

Na het succesvol veranderen van uw wachtwoord hebt u direct toegang tot het cliëntenportaal. 

Wachtwoord vergeten? 

Mocht u het wachtwoord zijn vergeten dan kan deze procedure herhaalt worden om een nieuw 

tijdelijk wachtwoord te ontvangen. 

 

Op de volgende pagina krijgt u uitleg over de cliëntenportaal omgeving 

  



 

 

Voor deze instructie zijn twee afbeeldingen samengevoegd, dit is niet de werkelijk weergave in uw cliëntenportaal. De betreffende 

onderdelen worden apart toegelicht verder op in deze instructie. 

 

Hier worden de gegevens van uw verwant getoond; volledige naam, geboorte datum en geslacht. 

Dit is de top navigatie, op dit moment twee knoppen beschikbaar; Home en Cliënten. 

In het linker navigatie menu, onder Cliëntgegevens zijn het Personaliaformulier ZNWV (uw verwant) 

en Contactpersoon eigen gegevens (dat bent u) beschikbaar voor inzage. 

Hier heeft u leesrechten voor het Zorgleefplan en alle rapportages.  

Onder Meten komen bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht, temperatuur en vochtbalans naar voren. 

Hier is het mogelijk om (vlnr) favorieten aan te roepen, instellingen te beheren en uit te loggen. 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina gaan wij verder met de uitleg van de verschillende onderdelen binnen het 

cliëntenportaal 

 

 

 

 



 

 

Personalia formulier 

 

Het personalia formulier toont alle gegevens van uw verwant en die van de contactpersonen.  

Deze gegevens van de cliënt zijn niet te wijzigen en worden beheerd door onze cliëntenadministratie. 

Uw eigen gegevens als verwant zijn wel te wijzigen, de uitleg volgt hieronder. 

Contactpersoon eigen gegevens 

 

Klikt u onder Clientgegevens op Contactpersoon eigen gegevens dan ziet u uw gegevens. Deze 

gegevens zijn aan te passen als u bijvoorbeeld gaat verhuizen. 

U klik dan op ‘Gegevens wijzigen’, past de gegevens aan en klikt op ‘Opslaan’. 

De gegevens zijn direct in onze administratie verwerkt. 

 

 



 

Zorgplan 

 

Dit is een voorbeeld van een Zorgplan zoals deze bij onze cliënten gebruikt wordt. Dit Zorgplan is 

alleen lezen en kan niet bewerkt worden of direct over gecommuniceerd worden. Dit verloopt via uw 

contact persoon. 

Krijgt uw verwant zorg van onze thuiszorg medewerkers dan wordt er gebruikt gemaakt van een Omaha interventieplan. Dit 

Omaha interventieplan is opgebouwd conform een andere standaard. Zorgverzekeraars hebben deze verplicht gesteld per 

2017. Het Omaha interventieplan bevat meer onderdelen en is anders opgebouwd.  

Rapportage lezen 

Hier is het mogelijk om de rapportage te lezen(maximaal 15 dagen terug) die onze medewerkers 

doen ten behoeve van de zorg van uw verwant. Er kan op dit moment niet gereageerd worden op 

rapportage of gecommuniceerd worden middels dit portaal. Hiervoor kun u contact opnemen met 

uw contactpersoon binnen het team. 

Het opvragen van de rapportage kan over een ruime periode, maar is standaard ingesteld op [huidige 

datum] – 7 dagen terug. Dit is aan te passen door de begin- of einddatum aan te passen. 

 

Door op Tonen te klikken krijgt u een overzicht van alle rapportages van de opgegeven periode. 

 

 

 



 

Metingen 

 

Bij het kopje metingen worden alle metingen getoond die gedaan zijn bij uw verwant. 

In dit voorbeeld is op 06-03 het gewicht gemeten en op 10-03 de bloeddruk. 

U kunt zelf de periode wijzigingen door op het kalendertje te klikken om meer of minder gegevens te 

tonen. 

Algemene instellingen 

Binnen het cliëntenportaal kunnen ook snelkoppelingen aangemaakt worden. Dit heeft bijna de 

zelfde werking als u bijvoorbeeld thuis een bepaalde internet site opslaat onder uw favorieten, maar 

dan alleen binnen het cliëntenportaal. 

 Rechtsboven elke pagina is dit symbool zichtbaar, als u hier op druk zal de pagina waar 

u op zit opgeslagen worden als ‘Favoriet’. 

Deze opgeslagen favorieten zijn vervolgens op 2 plekken zichtbaar op de start pagina (Home) 

 

In dit geval kunt u snel navigeren naar het Zorgplan en naar het Personalia formulier. 

Om eventueel favorieten te verwijderen klikt u op het grote valk favorieten en past u de instellingen 

aan 

 



 

Snelkoppelingen 

 

Rechtsboven in het scherm zijn altijd deze 

snelkoppelingen zichtbaar. 

 

Dit zijn uw favorieten. 

In dit instellingen menu kunt u uw wachtwoord aanpassen. 

Hiermee logt u uit het cliëntenportaal. Wij willen u verzoeken om dit na elke sessie te doen zoals    

beschreven in onze gedragsregels (ontvangen bij aanmelden). 

 

Veel gestelde vragen 

V: Ik ben mijn wachtwoord kwijt en kan nu niet meer inloggen in het cliëntenportaal, wat moet ik 

doen? 

A: U kunt zelf het wachtwoord opnieuw laten instellen door uw gebruikers naam in te voeren en 

op wachtwoord wijzigen te drukken. U ontvangt dan een nieuw tijdelijk wachtwoord in uw mail. 

V: Ik heb een inhoudelijke vraag over het zorgleefplan van mijn verwant? 

A: Inhoudelijk vragen kunt u stellen aan de contactverzorgende van uw verwant, deze gegevens 

zijn niet zichtbaar in het cliëntenportaal. 

In het nooddossier wat bij uw verwant aanwezig is kunt ook contactgegevens vinden.  

A: Mochten deze gegevens niet toegankelijk zijn kunt u de Zorggroep telefonisch bereiken (en door 

laten verbinden) via 0341 – 568 000. Het team helpt u dan verder. 

 

V: Ik heb mijn juiste gegevens ingevoerd maar de pagina wordt niet getoond? 

A: Er kan een technische storing opgetreden zijn en kan gemeld worden bij de afdeling ICT. U kunt 

uw storing melden op: clientenportaal@znwv.nl 

Het is wel van belang, voordat u contact opneemt, de volgende zaken langs te lopen: 

- Heeft u een internet verbinding? Dit kan getest worden door in een nieuw tabblad nu.nl in 

te toetsen, verschijnt deze nieuwspagina dan heeft u een actieve internet verbinding. 

Wordt deze ook niet getoond, dan heeft u geen internet. Wij adviseren dan om uw 

persoonlijke internet leverancier te benaderen 

- Zijn de inloggegevens correct? 

Kijk altijd even goed of gebruikersnaam en wachtwoord goed ingevuld zijn en probeer het 

desnoods nog even opnieuw. 

Een nieuw wachtwoord aanvragen kan eventueel ook een oplossing bieden. 

V: Ik heb een brief/mail ontvangen met een inlog naam maar ik ontvang geen email met een tijdelijk 

wachtwoord? 

A: Controleer eerst nogmaals uw gebruikers naam ten opzichte van uw brief. Als deze correct zijn 

ingevoerd kunt u contact opnemen met de Cliëntenadministratie om uw contact gegevens te laten 

controleren. Onze telefonisten verbinden u graag door 088 - 0563026 

 


