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Instructie Cliëntportaal (CSS) Zorgcentra Meerlanden 

 

 Na de aanmelding ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam.  
 

1. Ga naar:  www.cssmeerlanden.nl of via de website www.zorgcentra-meerlanden.nl  
2. U ziet onderstaand scherm waar u de gebruikersnaam invoert. 
3. De eerste keer dat u inlogt klikt u op “Wachtwoord vergeten”.  
4. U krijgt het wachtwoord in een aparte mail toegezonden. 
5. U vult de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 

 

 Bevestig met Aanmelden. 
 

 

Note: Nadat u zich de eerste keer hebt aangemeld kunt u de volgende keer direct naar stap 5. 

  

U krijgt één keer per jaar de vraag om uw wachtwoord aan te passen.  

 U krijgt het scherm om het wachtwoord te wijzigen. 

 Bij “Huidig wachtwoord” vult u het bestaande wachtwoord in. 

 Bij “Nieuw wachtwoord” vult u het nieuwe wachtwoord in conform onderstaande 

eisen. 

 U vult nogmaals het nieuwe wachtwoord in bij “Bevestig nieuw wachtwoord”.  

 Klik op “wachtwoord wijzigen” om te bevestigen. 

 
Eisen aan het wachtwoord voor Cura :  

 Minimaal 6 tekens waarvan 1 cijfer (hoofdlettergevoelig). Bijvoorbeeld: dGeQ5dr 
 Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de laatste drie wachtwoorden. 

 

 

  

http://www.cssmeerlanden.nl/
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 Na het inloggen komt u in het “Home” scherm.  

 

 U ziet een tegel met een welkomstbericht. Hier plaatsen wij belangrijk nieuws over het CSS. 

 Op de bovenste regel ziet u het menu. U ziet hier: 

  

 o Hiermee keert u direct terug naar het Home scherm. 

 o Hiermee opent u het menu waarin u de persoonsgegevens, het 
zorgplan, de rapportages en de agenda ziet. 
 

 o Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen.  
 
 

 o Hiermee logt u uit het CSS. 

 

 Klik op de button “Cliënten”. U ziet onderstaand scherm. 

 

 

Aan de linkerkant ziet u de naam, geboortedatum en 

geslacht van de cliënt staan.  

 

 

Menu: 

1. Persoonsgegevens 

2. Zorgplan 

3. Rapportages lezen 

4. Agenda 
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1. Persoonsgegevens 
Hier ziet u de persoonlijke gegevens terug.  

 

2. Zorgplan  
Hier ziet u het zorgplan met de zorgafspraken terug. Voor cliënten met extramurale zorg ziet 

onderstaand scherm er anders uit en is er geen mogelijkheid om op deze plek de rapportage 

te lezen. 

 

Vanuit dit overzicht heeft u ook de mogelijkheid om rapportages per onderdeel te raadplegen.  

 U klikt op de gewenste regel. 

 U geeft selectiewaarden aan zoals beschreven bij 3. Rapportages lezen.  

 

3. Rapportages lezen 
Hier ziet u de rapportages terug. Standaard ziet u de laatste zeven rapportages terug. U kunt 

door middel van een datumselectie de rapportages van maximaal dertig dagen terug kijken. 
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 Bij urgente rapportages geeft de rapporteur een kenmerk mee. Als u alleen de urgente 

rapportages wilt zien, geeft u een vinkje achter het veld Urgent. 

 U kunt rapportages terugvinden door een trefwoord aan te geven achter het veld 

Rapportagetekst bevat. U wilt bijvoorbeeld alleen rapportages zien die met “slapen” te 

maken hebben. U vult in het veld de waarde “slapen” in. 

 Bij de Datum vanaf, tot en met, geeft u de termijn aan van de rapportages die u wilt terug 

zien. Dit kan tot maximaal 30 dagen terug. 

 Klik op Tonen om de rapportages zichtbaar te krijgen. 

 U ziet onderstaand scherm. 

 

 Als u meer informatie wilt hebben over een bepaalde rapportage klikt u op de betreffende 

regel.  

 U ziet onderstaand scherm. 
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4. Agenda 

Hier ziet u de agenda van de huidige dag terug.  

 

 

 

 

Uitloggen 

In het menu boven in het scherm ziet u het deurtje met een pijl. Hiermee sluit u het 

cliëntportaal. 

 

 

Ondersteuning 

 Vragen over of problemen met het gebruik van het Clientportaal kunt u melden via de  

e-mail clientportaal@zorgcentra-meerlanden.nl 

 Inhoudelijke vragen over het zorgplan en/of de rapportages stelt u bij de zorgafdeling. 

 

mailto:clientportaal@zorgcentra-meerlanden.nl

