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1. Voorwoord 
U heeft aangegeven gebruik te willen maken van het cliëntportaal waarmee u inzage krijgt in uw 

elektronische zorgdossier bij Marente. De handleiding wijst u de weg in het portaal en dient als 

naslagwerk als u het even niet meer weet. Sla dit document op op uw computer zodat u hem 

altijd bij de hand heeft als u in het cliëntportaal aan het werk bent. 

Via de onderstaande link kunt u ook de instructiefilmpjes kijken van de leverancier Pink 

Roccade:  

http://www.pinkroccade-healthcare.nl/speciale-paginas/mijncaress-clientportaal-instructievideos/  

2. Inloggen op het cliëntportaal 
U kunt via de website van Marente inloggen. Ga naar  http://www.marente.nl/ en klik rechts 

bovenin op het tabblad Cliëntportaal. Hier vindt u tevens het instructiefimpje en werkwijze. 

 

Maak deze pagina in uw browser favoriet. 

 

In de mail staat uw gebruikersnaam en het wachtwoord. 

Vul bij het eerste veld uw gebruikersnaam in en 

bij het tweede veld uw wachtwoord. Klik daarna 

op de knop ‘Inloggen’. 

 

 

 

 

 

Als dit het eerste bezoek aan het cliëntportaal is, wordt u gevraagd om een nieuw wachtwoord 

op te geven.  

Daarna ziet u onderstaand scherm en wordt er 

ter verificatie een SMS met een code naar uw 

mobiele telefoon gestuurd. De code dient u 

binnen het veld in te vullen, waarna u klikt op de 

knop ‘Code controleren’.  

 

 

 

Let op: deze procedure dient u ook te volgen indien u zich aanmeldt met een nieuw 

apparaat (tablet of computer) of indien uw laatste bezoek aan het cliëntportaal meer dan 

90 dagen geleden is. 

http://www.pinkroccade-healthcare.nl/speciale-paginas/mijncaress-clientportaal-instructievideos/
http://www.marente.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWluuC0-DMAhVCXhoKHdrpASIQjRwIBw&url=https://magazines.defensie.nl/pijler/2014/07/foto-van-de-maand_nr7&psig=AFQjCNHQEU_vnaxOeDfcmFb8fpf02e6a2w&ust=1463558444236891
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zru31uDMAhUEChoKHRwRDzcQjRwIBw&url=http://www.greengiants.nl/2013/12/16/inhaalwedstrijden-21-12-2013-let-op/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNHZevouaXEnx0GbrBZkKGpMTsoaqw&ust=1463559535553061
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U bent nu ingelogd binnen uw cliëntportaal. 

 

Het cliëntportaal bestaat uit 4 onderdelen: 

  Mijn Afspraken: een agenda waar afspraken en activiteiten in worden vastgelegd. 

  Mijn Dossier: inzicht in de dagelijkse rapportage vanuit het zorgdossier. 

  Mijn Berichten: hier kunt u een bericht plaatsen, bijvoorbeeld een vraag of verzoek aan 

een familielid of contactpersoon. 

  Mijn Gegevens: algemene contactgegevens en een mogelijkheid om notities te plaatsen. 

 

Op de volgende pagina’s treft u per onderdeel een korte werkinstructie aan. 
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3. Mijn Afspraken 
Binnen dit onderdeel kunt u uw agenda beheren. 

 

Klik binnen het rode vlak om naar Mijn Afspraken te gaan. In het volgende scherm ziet u een 

agenda waar afspraken en activiteiten in kunnen worden vastgelegd. 

 

U kunt de agenda op verschillende manieren weergeven. In 

bovenstaand voorbeeld staat de agenda op dag. U kunt ook 

een weekoverzicht of voor lijstweergave kiezen.  
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Om een nieuwe afspraak in de agenda te 

plaatsen klikt u op de knop ‘Nieuwe afspraak’. 

In het scherm dat verschijnt, vult u de 

eigenschappen van de afspraak in, zoals een 

titel, begin- en eindtijd en beschrijving. Klik 

daarna op de knop ‘Toevoegen’ om de 

afspraak in de agenda te plaatsen. Deze 

afspraak is zichtbaar voor alle gebruikers 

(cliënt en betrokkenen). 

 

 

 

 

 

 

Om een bestaande afspraak te wijzigen klikt u op de afspraak. 

 

Klik vervolgens op de knop Wijzig. Wijzig de afspraak en klik vervolgens weer op toevoegen. 

Klik op start om terug te keren naar het beginscherm.   
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4. Mijn Dossier 
Mijn Dossier geeft u inzicht in de dagelijkse rapportage vanuit het zorgdossier.  

 

Klik binnen het oranje vlak om naar Mijn Dossier te gaan.  

In dit scherm ziet u onderin een tijdlijn waarop rapportages en toegevoegde of aangepaste 

formulieren zijn terug te vinden. Om een rapportage te lezen of een formulier te openen klikt u 

op het betreffende tekstblok. Het tekstblok kleurt geel en inhoud van de rapportage of het 

formulier staat midden in het scherm. 

U kunt ook door de rapportage lopen met de pijltoetsen links en rechts van het scherm. 
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Om uw zorgplan te openen klikt u op de grijze balk onder in het scherm: ‘Bekijk uw plannen’ 

onderaan de pagina.  

U ziet een overzicht van Doelen en aan Acties zoals met die met u zijn afgesproken.  

 

Klik op een Doel om de bijbehorende wens of risico te lezen. Die verschijnt in de tekstvlakje 

naast het betreffende doel 

 

Wilt u het plan weer sluiten, klik dan opnieuw op de grijze balk of rechtsboven op de knop 

‘Sluiten’. U keert weert terug naar de tijdlijn met rapportages. 

Klik op start om terug te keren naar het beginscherm.  

  



 

Pagina 8 van 15 
 

5. Mijn Berichten 
Dit onderdeel biedt u de mogelijkheid om korte berichten te plaatsen, gericht aan één of 

meerdere betrokkenen.  

Op dit moment is een bericht versturen aan de EVV-er of zorgteamleden nog niet 

mogelijk. 

 

Klik binnen het blauwe vlak om naar Mijn Berichten te gaan.  

Links in het beeld onder MIJN BERICHTEN staan de berichten die u allemaal heeft verstuurd.  

Daarnaast kunt u een nieuw bericht aanmaken door op de knop ‘Nieuw bericht’ te klikken. In het 

scherm dat verschijnt, kun u degene selecteren aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt 

vervolgens het bericht een titel geven en het bericht intoetsen. Klik vervolgens op de knop 

‘Plaatsen’. 

Rechts in het scherm ziet u een tijdslijn waarop het bericht met eventuele reacties in de tijd 

onder elkaar staan. 
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Klik op start om terug te keren naar het beginscherm.   
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6. Mijn Gegevens 
Binnen dit onderdeel vindt u algemene cliënt contactgegevens, informatie over huisarts en 

betrokkenen (contactpersonen) en een mogelijkheid om korte, algemene notities te plaatsen. 

Hier kunt u ook berichten sturen naar uw zorgteam. 

 

Klik binnen het groene vlak om naar Mijn Gegevens te gaan. U komt op het prikbord. 

 

Links in het scherm ziet u uw persoonlijke gegevens. 

Op het prikbord kunt u kletsten met alle mensen die in uw dossier kunnen meekijken. Deze 

notities zijn ze door alle betrokkenen die u daar toestemming voor hebt gegeven in te zien. 
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Klik op ‘Plaats bericht’ om een notitie toe te voegen. Wilt u reageren op een notitie, klik dan op 

‘Plaats reactie’.  

U kunt berichten van het prikbord verwijderen of wijzigen. Klik daarvoor op het pennetje achter 

het bericht. Als u kiest voor het verwijderen van een bericht moet u keer op Verwijderen klikken 

(bij wijze van bevestiging dat u het bericht echt wilt verwijderen).  

  

Naast het prikbord kunt u ook de huisarts en apotheekgegevens en verzekeringsgegevens 

inzien. 
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Onder het tabblad contactpersonen kunt u zien wie u toestemming heeft gegeven om in (delen 

van) het dossier te kijken. 

 

Tot slot kunt u onder het tabblad Zorgteam zien wie uw EVV’er en – indien van toepassing- wie 

de specialist ouderengeneeskunde is.  

Klik op start om terug te keren naar het beginscherm.   
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7. Instellingen 
In de grijze balk, bovenaan de pagina, ziet u uw naam staan.  

 

Door hierop te klikken, komt u in een scherm waar u uw profiel met uw persoonlijke instellingen 

voor het cliëntportaal kunt beheren.  

 

Binnen uw profiel kunt u uw contactgegevens (email adres en mobiele telefoonnummer) 

beheren en uw wachtwoord wijzigen. 

Achter het tabblad Gebruikersbeheer kunt u familie en vrienden toevoegen die in (delen van) uw 

dossier mee mogen kijken.  

 

Om een nieuwe betrokkene toe te voegen aan uw cliëntportaal klikt u op de knop ‘Gebruiker 

toevoegen’. In het scherm dat verschijnt, vult u de Voornaam, achternaam en het e-mailadres 

van de betrokkene in en klikt u op de knop ‘Volgende’. 

Let op!!! Als u de naam van de contactpersoon intypt, geeft het systeem een lijst met 

mogelijke gebruikers om uit te kiezen. DOE DIT NIET! Kies altijd voor de optie ‘Nieuw 

contactpersoon’.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zru31uDMAhUEChoKHRwRDzcQjRwIBw&url=http://www.greengiants.nl/2013/12/16/inhaalwedstrijden-21-12-2013-let-op/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNHZevouaXEnx0GbrBZkKGpMTsoaqw&ust=1463559535553061
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In dit scherm vult u de gegevens in van de 

contactpersoon waarna u klikt op de knop 

‘Toevoegen’. (deze knop wordt pas actief wanneer het 

e-mailadres is gevuld) 

Klik op + Nieuwe gebruiker (kies nooit een bestaand 

contactpersoon) 

 

 

 

 

 

 

In dit scherm vult u het geslacht, de rol en mobiel 
telefoonnummer in (zonder tussen streepje) 
 
Klik op + Nieuwe gebruiker ook al ziet u de naam al 
staan. 
De naam die er mogelijk al staat is door Marente zelf 
aangemaakt en kan niet gebruikt worden binnen het 
clientportaal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 15 van 15 
 

De contactpersonen worden op alphbetische volgorde weergeven. 

Vervolgens zult u bij 1 van de items, bv Berichten een vinkje moeten zetten. Hierdoor komt 

onderstaande melden. Klik op Gegevens versturen. 

 

 

Vervolgens kunt u aangeven welke informatie deze betrokkene wel en niet mag inzien. 

 

Klik op de verschillende lege vakjes achter 

de naam van de contactpersoon en geef aan 

waar ze tot toegang krijgen.  

Let op: De informatie die in uw 

dossier staat is persoonlijk. Denk bij 

het instellen van de rechten voor een 

contactpersoon goed na. Geef niet iedereen 

automatisch alle rechten.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zru31uDMAhUEChoKHRwRDzcQjRwIBw&url=http://www.greengiants.nl/2013/12/16/inhaalwedstrijden-21-12-2013-let-op/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNHZevouaXEnx0GbrBZkKGpMTsoaqw&ust=1463559535553061

