mijnCaress voor Cliënten

Jouw plan in mijnCaress
voor Cliënten
Meer weten?
Stel je vragen aan je persoonlijk
begeleider. Je ouders, broer of zus
kunnen hun vragen ook aan je
persoonlijk begeleider stellen. Op
www.sheerenloo.nl/voor-je-familie/mijn
caress staat meer informatie over
meekijken in mijnCaress.
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Of wil je iets weten over andere diensten van ’s Heeren Loo?
Neem dan contact op met:
Klantcontact
0800 - 355 55 55 (ma-vr 08.00-18.00 uur)
WhatsApp 06 83 36 20 29
info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl
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's Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of
andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen je het beste
antwoord te vinden op de vragen die voor jou belangrijk zijn. Wie ben je? Wat wil je? Wat
kun je? En wat heb je nodig? Jij maakt je eigen keuzes - dichtbij en samen met de
mensen die belangrijk voor je zijn. Wij helpen je daarbij, met meer dan 125 jaar aan kennis
en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en
innovaties. Zo helpen we je verder in je leven.
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Jouw plan in mijnCaress voor Cliënten

Wat is mijnCaress voor Cliënten?
Wil jij altijd kunnen zien wat er in je plan staat?
En lezen wat de begeleiding over je schrijft?
Dit kan met mijnCaress voor Cliënten.
Met mijnCaress voor Cliënten kan je altijd zelf je plan lezen.
Daarin staat hoe we je begeleiden en behandelen.
Ook kun je lezen wat begeleiders over je schrijven in de rapportage.
Bijvoorbeeld over wat er gebeurd is.
Of bijvoorbeeld over wat je wilt bereiken.
Daardoor kun je beter meepraten over je plan en rapportage.
En je hoeft niet meer te vragen of je je plan mag lezen.

Mogen anderen meelezen?
Vind je het fijn als anderen ook mee kunnen kijken?
Dan kan dat. Jij mag zeggen wie dat zijn.
Dit kunnen bijvoorbeeld je ouders, broer of zus zijn.
Misschien zijn er nog andere mensen belangrijk voor je.
Deze mensen mag je ook vragen of ze mee willen lezen.
Dit helpt in het contact met jouw begeleiders.

Hoe kan je in mijnCaress voor Cliënten?
Je kunt met een computer, laptop of iPad je plan bekijken.
Hiervoor heb je internet nodig.
Je kunt je er alleen in met een wachtwoord.
Mensen die van jou mogen meekijken, krijgen een eigen wachtwoord.

Wil jij mijnCaress voor Cliënten gebruiken?
Praat daarover met je persoonlijk begeleider.
Samen kijken jullie of je zelf mijnCaress kan beheren.
Misschien is het beter als een ander dat doet.
Bijvoorbeeld je ouders, broer of zus.
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