
Cliëntenportaal Kalorama

Kalorama heeft een digitaal cliëntenportaal zodat u als 
bewoner, cliënt of contactpersoon op een eenvoudige 
manier ook zélf in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) 
ofwel zorgdossier kunt kijken. Het cliëntenportaal biedt 
u toegang tot bepaalde onderdelen van het zorgdossier. 
In een beveiligde online omgeving kunt u onder andere 
het cliëntplan, de agenda en de rapportage over de zorg 
bekijken. Via uw smartphone, tablet of computer kunt u 
eenvoudig deze informatie inzien.

Voordelen digitaal 
cliëntenportaal op
een rijtje:

 altijd en overal inzage  
in het zorgdossier

 nog beter zicht op de 
geleverde zorg

 heel toegankelijk en 
duidelijk leesbaar

 zelf rapportages 
toevoegen

 overzichtelijk en actueel

Ik ben blij dat ik inzage in 
het zorgdossier heb en op 
de hoogte kan blijven van 
ontwikkelingen bij mijn oma.



Aanmelden en Inloggen
U meldt zich aan door het aanmeldformulier volledig in 
te vullen. Zodra uw aanmelding verwerkt is, ontvangt u 
de inloggegevens per e-mail. Vanaf dat moment heeft u 
direct toegang tot het cliëntenportaal. 

Contactpersonen
Voor bewoners die wilsbekwaam zijn geldt dat zij de 
regie hebben. Zij kunnen aangeven dat zij hun contact-
persoon toegang willen geven tot het cliëntenportaal 
door het aanmeldformulier van de contactpersoon te 
ondertekenen. Contactpersonen kunnen dan op afstand 
zien welke zorg er geboden is en of er zich bijzonderhe-
den hebben voorgedaan. Als bewoners niet willen dat de 
contactpersoon inzage heeft in hun zorgdossier, dan zal 
die ook niet worden verschaft. 

Waar is het cliëntenportaal 
voor bedoeld
Het cliëntenportaal is bedoeld voor een inzage in het 
zorgdossier. Het is tevens mogelijk om zelf zorginhou-
delijke rapportages toe te voegen. Het zorgdossier gaat 
over de bewoner, de cliënt en over de zorg. Het cliënten-
portaal is duidelijk niet bedoeld om te overleggen met 
zorgmedewerkers of om te corresponderen over diverse 
zaken. Persoonlijk contact gaat wat ons betreft altijd voor. 

Hoe werkt het
Als u inlogt op het cliëntenportaal dan komt u op de 
startpagina. Hier kunt u een duidelijk instructiefilmpje be-
kijken dat u uitlegt hoe het cliëntenportaal werkt. U kunt 
dit filmpje zo vaak bekijken als u dat zelf wilt. 
U kunt ook direct doorklikken naar ‘Mijn Zorgdossier’. 
Bovenin uw beeldscherm ziet u een balk met de diverse 
pagina’s die beschikbaar zijn binnen het portaal. Door 
te klikken op één van de vierkante icoontjes opent u de 
betreffende pagina.

Privacy, wet- en regelgeving 
Het cliëntenportaal is bereikbaar via het internet. Het zorgdossier staat uiteraard op een veilige 
beschermde plek. Bewoners en contactpersonen krijgen via het cliëntenportaal toegang 
tot het zorgdossier. Kalorama is juridisch eigenaar. De techniek achter het cliëntenportaal 
is uitgebreid getest en is veilig. Als u de eerste keer inlogt wordt gevraagd om akkoord te 
gaan met de gebruikersvoorwaarden. Geef nooit uw persoonlijke wachtwoord aan derden. 

Heeft u vragen? 
Stuur dan een berichtje naar clientenportaal@
kalorama.nl. Wij helpen u graag verder!

Bezoekadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)

(024) 684 77 77
info@kalorama.nl 
www.kalorama.nl

Ik heb nog beter zicht op 
de zorg en behandeling die 
aan mij geleverd wordt.


