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1 Algemeen 

1.1 Inloggen 
a. Open het cliëntportaal via Internet: 

https://argoszorggroep.mijncaress.nl.  
b. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
c. Klik op de knop Inloggen. 

 

 
 

1.2 Apparaatverificatie 
a. Als u voor de eerste keer inlogt krijgt u een 

code voor apparaatverificatie per SMS. U 
krijgt ook een code per SMS als u op een 
nieuw / ander apparaat inlogt. 

b. Vul de code uit de SMS in. 
c. Klik op de knop Controleren. 
d. Bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd 

om het wachtwoord aan te passen. 
 

 
 

1.3 Onjuist wachtwoord 
a. Als u een onjuist wachtwoord of onjuiste 

gebruikersnaam gebruikt krijgt u de 
melding, zoals hiernaast. 

b. U voert opnieuw uw gegevens in of vraagt 
een nieuw wachtwoord aan (zie 
wachtwoord vergeten). 

 

 
 

https://argoszorggroep.mijncaress.nl/
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1.4 Wachtwoord vergeten 
a. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan klikt 

u op Wachtwoord vergeten? 
b. Vul uw e-mailadres in en klik op Versturen 

om een nieuw wachtwoord te ontvangen. 
c. U ontvangt een nieuw wachtwoord op het 

e-mailadres dat u hebt opgegeven. U 
gebruikt dit wachtwoord om in te loggen. 

 

 
 

1.5 Inloggen als genodigde 
Wanneer u door de portaalbeheerder, via een e-mail, 
bent uitgenodigd voor het cliëntportaal, dan dient u na 
het inloggen (zie Inloggen) de uitnodiging eerst te 
accepteren.  

a. Dit doet u door na het inloggen te klikken op de 
knop Uitnodigingen in de zwarte kopregel.  

b. Klik op Accepteren om de uitnodiging te 
bevestigen. 

 
 

 

 

1.6 Uitloggen 
a. Om het cliëntportaal af te sluiten klikt u op de knop Uitloggen. 
b. Bevestig dat u wilt uitloggen door in het pop-up scherm op Ja te 

klikken.  
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2 Gebruikersfuncties 

2.1 Startscherm 

 

Na het inloggen komt u op het startscherm van het 
cliëntportaal. Het startscherm bestaat uit de 
panelen Agenda, Dossier, Berichten en Gegevens 
en een header (kopregel). Elk paneel is te 
herkennen aan een eigen kleur. In het midden van 
de panelen ziet u een foto van de cliënt. 
 
Hieronder worden de onderdelen afzonderlijk 
toegelicht.  

 

2.2 Paneel Agenda (rood) 

 

U kunt hier… 

 De agenda van de cliënt bekijken. 

 Afspraken in de cliëntagenda plannen. 

 Bij het plannen van een afspraak aangeven 
of deze zichtbaar is voor de 
zorgmedewerkers. 

 
Wat ziet u op het paneel 
Het paneel op het startscherm toont de eerstkomende toekomstige afspraken. Is het paneel leeg, dan 
zijn er geen afspraken gepland.  
 
Hoe gebruikt u de agenda 
U opent de agenda door op het paneel te klikken. De agenda opent automatisch op de datum van 
vandaag.  
 

 

Kies de datum die u wilt zien door op de ‘kalender’ (tweede plaatje) te klikken 
of blader door de agenda met de pijlen < en >. 
Klik op Vandaag om terug te gaan naar de datum van vandaag.  

  

 
Met deze knoppen kunt u de weergave van de agenda wijzigen. Wilt u één Dag 
in beeld, een Week, of alleen de geplande afspraken in een Lijst.  

  

 Klik op Nieuwe afspraak om een afspraak aan de agenda toe te voegen. 

  

 Door te klikken op Start keert u weer terug naar de startpagina.  

 
Aandachtspunten bij het gebruik van de agenda 

 De zorgverlener bekijkt ‘s morgens de agenda voor de gehele dag. Wilt u een afspraak plannen 
voor dezelfde dag, neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling.  

 Afspraken geplaatst door een medewerker kunt u niet verwijderen of verplaatsen vanuit het 
cliëntportaal. Neemt u contact op met uw regisseur of teamleider om te overleggen over de 
mogelijkheden. 
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2.3 Dossier (geel) 

 

U kunt hier… 

 Rapportages van zorgmedewerkers lezen. 

 Formulieren met afspraken bekijken. 

 Meeschrijven in het zorgdossier. 

 Het zorgbehandelplan bekijken. 

 
Wat ziet u op het paneel 
Het paneel op het startscherm toont de meest recente toevoegingen aan het dossier. 
 
Hoe gebruikt u de dossierinformatie 
U opent het dossier door op het paneel te klikken. Klik op het tabblad dat u wilt raadplegen of 
gebruiken.  
 

 
Het dossier opent automatisch in een Tijdlijn met de meest 
recente gebeurtenis in beeld. 

  

 

Op het tabblad Lezen kunt u de rapportages en formulieren 
geclusterd terugvinden. Handig als u bijvoorbeeld iets terug 
wilt zoeken. 

  

 

Op het tabblad Schrijven kunt u een rapportage schrijven, 
die wordt opgenomen in het zorgdossier. 
Deze functie is bedoeld voor het maken van een rapportage. 
Heeft u vragen of wilt u iets bespreken, neemt u dan contact 
op met de regisseur of teamleider. 

  

 

Op het tabblad Plannen kunt u het actuele 
zorgbehandelplan bekijken. Indien aanwezig kunt u hier ook 
behandelplannen van betrokken disciplines inzien. 

  

 
Door te klikken op Start keert u weer terug naar de 
startpagina. 

 
Aandachtspunten bij het gebruik van het dossier  

• Voor vragen over de inhoud van het dossier neemt u contact op met uw regisseur of teamleider.  
• De functie ‘schrijven’ is bedoeld voor het maken van een rapportage. Heeft u vragen of wilt u iets 

bespreken, neemt u dan contact op met uw regisseur of teamleider. 
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2.4 Gegevens (groen) 

 

U kunt hier… 

 Algemene cliëntgegevens bekijken. 

 Gegevens contactpersonen bekijken. 

 Gegevens verzekeringen bekijken. 

 Zorgteam bekijken. 

 Vanuit het zorgteam een bericht sturen 
aan de regisseur of teamleider. 

 Berichten en foto’s plaatsen op het 
prikbord. 

 
Wat ziet u op het paneel 
Het paneel toont het meest recente bericht op het prikbord.  
 
Hoe gebruikt u de gegevens 
U opent de algemene gegevens of het prikbord door op het paneel te klikken. Klik op het tabblad dat u 
wilt raadplegen of gebruiken.  
 

 

Op het Prikbord kunt u berichten plaatsen, 
zichtbaar voor het hele netwerk van de cliënt en 
reageren op geplaatste berichten. Ook het 
zorgteam kan het prikbord bekijken. 

  

 
Op het tabblad Contactpersonen ziet u een 
overzicht van de contactpersonen. 

  

 

Op het tabblad Verzekeringen vindt u de informatie 
over de verzekering, zoals bekend is bij Argos 
Zorggroep. 

  

 
Op het tabblad Zorgteam kunt u zien welke 
zorgmedewerkers betrokken zijn bij de cliënt.  

  

 

Vanuit het zorgteam kunt u een bericht sturen aan 
de regisseur of de teamleider. Klik hiervoor op de 
knop Stuur een bericht onder de naam van de 
teamleider of regisseur. 

  

 
Door te klikken op Start keert u weer terug naar de 
startpagina. 

 
Aandachtspunten bij het gebruik van de gegevens  

• Heeft u direct contact nodig met de afdeling, dan vragen wij u de afdeling te bellen. Zie kopje 
‘Berichten’. 

• Wilt u niet dat het hele netwerk uw bericht kan lezen, gebruik dan de berichtenfunctie. 
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2.5 Berichten (blauw) 

 

U kunt hier… 
• Communiceren met contactpersonen uit 

het netwerk (1-op-1 of in een groep). 
• Communiceren met het zorgteam 

(regisseur of teamleider). 
• Berichten ontvangen van de regisseur of 

teamleider. 

 
Wat ziet u op het paneel 
Op dit paneel staat het meest recente bericht dat aan u of door u is gestuurd. 
 
Hoe gebruikt u de berichtenfunctie 
Klik op het paneel om uw berichten te bekijken of gesprekken te voeren. In dit paneel kunt u 
communiceren met een of meerdere personen uit het netwerk of met de regisseur of teamleider van de 
cliënt. 
 

 

Start een nieuw gesprek met één of meerdere contactpersonen 
door te klikken op Nieuw bericht.  
Klik in het veld Aan om een geadresseerde te kiezen. Om 
meerdere personen te kiezen klikt u nogmaals in het veld Aan en 
selecteert u de volgende persoon. 
Klik op Plaatsen om uw bericht te verzenden. Deze knop wordt 
actief nadat u de velden Aan, Onderwerp en Bericht hebt 
ingevuld.  

  

 

Lees en reageer op een bestaande conversatie door te klikken op 
de persoon in de linkerkolom. 
Type een bericht in het tekstvak en klik op Versturen om een 
bericht te beantwoorden. 

  

 Door te klikken op Start keert u weer terug naar de startpagina. 

 
Aandachtspunten bij het gebruik van de berichtenfunctie  

• In een acute situatie of bij bijzonderheden blijven wij telefonisch contact met u opnemen.  
• Heeft u direct contact nodig met de afdeling, dan vragen wij u de afdeling te bellen.  
• Met of voor de cliënt is (soms) een contactpersoon afgesproken. Wij vragen u het contact met 

het zorgteam via de cliënt zelf of de afgesproken persoon te laten verlopen.  
• Het is niet mogelijk berichten automatisch te laten doorsturen naar uw persoonlijke e-mailadres. 

U zult moeten inloggen om te zien of er berichten zijn.  
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2.6 Header (zwarte kopregel) 
In de header staan diverse knoppen die te alle tijde bereikbaar zijn vanuit geopende panelen.  
 

 

Deze knop wordt zichtbaar wanneer u een van de panelen hebt geopend. 
Door te klikken op Start keert u weer terug naar de startpagina. 

  

 
 

 

De knop Uitnodigingen wordt actief, wanneer u door de portaalbeheerder bent 
uitgenodigd voor het cliëntportaal. Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd dient u 
de uitnodiging eerst te accepteren. Zie voor verdere instructies ‘Inloggen voor 
genodigde’. 

  

 

Door te klikken op de knop Informatie gaat u rechtstreeks naar de webpagina over het 
cliëntportaal van Argos Zorggroep. Hier vindt u alle informatie over het cliëntportaal 
en hulpmiddelen voor het gebruik van het cliëntportaal, zoals filmpjes en deze 
handleiding.  

  

 

Door te klikken op uw naam kunt u Profielinstellingen bekijken en bewerken, zoals uw 
wachtwoord, en informatie uit het cliëntportaal opslaan op uw eigen medium (tab 
Download). 
 
Op het tabblad Gebruikersbeheer kan de portaalbeheerder contactpersonen 
uitnodigen en per contactpersoon instellen welke rechten (functionaliteiten) deze 
heeft in het cliëntportaal. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de 
portaalbeheerder. Een uitgebreide handleiding voor het toevoegen van 
contactpersonen vindt u op de webpagina over het cliëntportaal van Argos Zorggroep.  

  

 

Met de knop Uitloggen sluit u het cliëntportaal af. Zie voor verdere instructies 
‘Uitloggen’.  

 
Aandachtspunten 

• Bij het opslaan van informatie uit het cliëntportaal op uw eigen medium komt u buiten de 
beveiligde omgeving van het cliëntportaal en bent u zelf verantwoordelijk voor de bescherming 
van de gegevens.  

• De portaalbeheerder is verantwoordelijk voor het weloverwogen uitnodigen van een netwerk en 
het toekennen van rechten aan de genodigden.  

 

https://www.argoszorggroep.nl/clientportaal

