
Algemene informatie 

voor u als cliënt 

en uw eerste contactpersoon /    
wettelijk vertegenwoordiger 

CLIËNTPORTAAL  



Wij vinden het belangrijk om uw zelfstandigheid en het behoud van 

uw eigen regie zoveel mogelijk te stimuleren. Daarom kunt u gebruik 

gaan maken van het cliëntportaal. 

 

Deze folder geeft u een indruk wat het cliëntportaal is, hoe het er uit 

ziet en hoe het werkt.  

 

Algemene informatie      
over het cliëntportaal 



Een cliëntportaal is uw persoonlijke, 

beveiligde online omgeving.  

Het stelt u in staat om op ieder gewenst moment via de computer, 

laptop, tablet of smartphone uw zorgdossier in te zien. Zo kunt u uw 

zorgplan, agenda en rapportages bekijken. Naast uzelf heeft uw     

eerste contactpersoon (of wettelijke vertegenwoordiger) toegang tot 

uw cliëntportaal.  

 

Aangezien dit om uw privacygevoelige gegevens gaat, willen wij graag 

benadrukken om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan.  

Wat is een cliëntportaal? 



 

Op de website zorgcentra-meerlanden.nl                  
vindt u bovenaan de link naar het     

cliëntportaal.  

Hier kunt u zich aanmelden voor dit      

portaal. 

Waar kunt u het                
cliëntportaal vinden? 

Zodra u een account heeft aangemaakt en over uw inloggegevens    

beschikt, kunt u ook direct naar het cliëntportaal via: 

www.cssmeerlanden.nl. 

  

Inloggen kan dan via: 

 de website www.cssmeerlanden.nl 
 de website www.zorgcentra-meerlanden.nl/clientportaal 



Via de startpagina kunt u de volgende 

onderdelen bekijken: 

 

1. Persoonsgegevens 

U ziet hier uw gegevens zoals bij ons bekend. U kunt gewenste wijzi-

gingen aan de betreffende zorgafdeling doorgeven. 

 

2. Zorgplan 

Hier staat uw zorgplan. 

Persoonsgegevens en uw 
zorgplan inzien op             
het cliëntportaal 

1. 

2. 



3. Rapportages lezen 

 U kunt hier uw rapportages inzien.  

Op het eerste scherm ziet u de         

rapportages van de laatste zeven    

dagen.  

1. 

 

Uw rapportages en  
agenda inzien op  
het cliëntportaal 

3. 

U kunt tot dertig dagen terug de rapportages bekijken.  

Wilt u meer rapportages inzien, dan kunt u dit navragen bij uw zorg-

afdeling. 

4. Overzicht cliëntagenda per dag 

Hier ziet u een overzicht van uw afspraken van de huidige dag. Het is 

niet mogelijk om een afspraak digitaal te wijzigen.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de agenda dan kunt u dat          

aangeven bij de zorgafdeling. 



Hoe maakt u gebruik van  
het cliëntportaal? 

Wanneer u bij ons in zorg komt      

ontvangt u informatie over het       

cliëntportaal.  

Op  zorgcentra-meerlanden.nl vindt u bovenaan een link naar 

het cliëntportaal. Hier moet u zich eerst aanmelden.  

Na de aanmelding krijgt u de inloggegevens via de e-mail beschikbaar. 

Met deze gegevens krijgt u toegang tot uw portaal. 

Hier vindt u ook een instructie om goed gebruik te kunnen maken van 

het portaal. 

U kunt ook rechtstreeks via cssmeerlanden.nl naar uw portaal. 

 

Eerst aanmelden,  
dan inloggen 

4. 



Het cliëntportaal van Zorgcentra Meerlanden is voor de      
cliënten van onze drie zorgcentra: 

Kamerlingh Onneslaan 131 

1171 AE  Badhoevedorp 

020 247 01 00 

demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl 

Burgemeester Pabstlaan 260 
2131 XW Hoofddorp 
023 561 66 47 
demeerstede@zorgcentra-meerlanden.nl  

Clematisstraat 16 
1431 SE Aalsmeer 
0297 32 69 70  
receptie-kloosterhof@zorgcentra-meerlanden.nl 

Lukt inloggen niet of wilt u meer informatie? 

Stuur uw vraag per e-mail naar onze helpdesk;   

clientportaal@zorgcentra-meerlanden.nl. 
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