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1.

Het clientportaal.

Het cliëntenportaal bestaat uit een aantal onderdelen maar u krijgt altijd
eerst het volgende scherm te zien:

2.

Wat vind ik in de tegels?

Een uitleg van de tegels die u ziet en welke informatie erin de tegel te zien
is.

Op dit scherm ziet u hoeveel afspraken vandaag gepland of al
afgerond zijn. Ook ziet u hoeveel rapportages gemaakt zijn en
hoeveel doelen, aandachtspunten en afspraken gelden. Wilt u
meer weten? Dan kunt u doorklikken naar de afspraken,
rapportages, doelen en medisch beleid. U kunt op alles klikken
en gaat dan meteen naar de tegel toe

Op het scherm profiel kunt u de
persoonlijke gegevens raadplegen.

Op de tijdlijn ziet u agenda-afspraken en de rapportages terug.
U kunt hier ook zelf een rapportage schrijven. Dat leggen wij
verderop uit.
Hier vindt u het cliëntplan terug. Binnen Arduin noemen we dit
het ondersteuningsplan.

In de agenda vindt u de afspraken terug die met de cliënt zijn
gemaakt. De agenda is nog niet op elke locatie in gebruik.

Hier vindt u alle rapportages terug. Via
rapportages openen.

kunt u de

Hier vindt u cliënt specifieke protocollen terug. Niet elke cliënt
heeft een protocol.

De risicokaart beschrijft de risico’s die zijn vastgelegd.

De vragenlijsten worden door medewerkers gebruikt om het
cliëntplan te vullen. Klikt u op deze tegel dan zullen de huidige
vragenlijsten geladen worden. Via
vragenlijsten lezen

kunt u de ingevulde

Het netwerk van de cliënt beschrijft de vastgelegde
contactpersonen, betrokken medewerkers en externe
zorgverleners (huisarts, tandarts en apotheek).

Hier vindt u het reanimatiebeleid terug en
allergieën.

Hier vindt u gemaakte afspraken terug die belangrijk zijn in de
ondersteuning

3. Hoe kan ik rapportages lezen en hoe kan ik
reageren op rapportages?
Kies voor de tegel tijdlijn en het volgende scherm zal openen:

De meeste recente rapportage is hier in beeld. Wilt u een rapportage van
gisteren of vorige week lezen, dan kunt u aan de rechter kant (onder
Toon) een andere periode kiezen.
U heeft de mogelijkheid om te reageren op de gemaakte rapportages. Dat
doet u door op reageer te drukken.

Hierdoor opent het volgende veld:

Bij het rapportage veld dient u een tekst in te voeren. Scrolt u dan door
naar onderen kunt u kiezen voor opslaan. Kies voor opslaan en uw
reactie is nu zichtbaar voor de medewerkers van ‘s Heerenloo die toegang
hebben tot uw dossier.

4. Hoe maak ik zelf een rapportage?
Kies voor de tegel tijdlijn.

U ziet nu in het onderste venster de tijdlijn, waarin u de rapportages kunt
lezen en zelf op een doel kunt rapporteren.
Als u klikt op het veld “—Selecteer een doel” opent zich een venster
waarin u het doel kunt selecteren waarop u wilt rapporteren:

Nadat u het doel heeft geselecteerd kunt u uw rapportage in het vak
eronder plaatsen:

Nadat u uw rapportage heeft getypt, klikt u op de knop “Toevoegen”.

Uw rapportage is nu zichtbaar voor de medewerkers van ‘s Heerenloo die
toegang hebben tot uw dossier.

5.

Het openen van het clientplan.

Drukt u op de tegel clientplan ziet u het volgende scherm openen:

Onder weergave ziet u een blokje staan waarbij de pijltjes naar buiten
wijze. Als u er op gaat staan zal de tekst alles uitklappen verschijnen.
Druk hierop en het plan klapt zich volledig uit. Hier vind u het volledig
plan terug. Ook de ingevulde vragen lijsten:

Klikt u op een vragen lijst dan zal deze ingeladen worden en krijgt u de
informatie te lezen die hierin staat. Druk op het kruisje om hem dicht te
zetten.

6.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen rondom Plancare web kunt u terecht op het mailadres
plancare@sheerenloo.nl

