
Bijlage 2: profielen cliëntportaal 
Met het cliëntportaal heb je toegang tot de belangrijkste informatie uit jouw zorgdossier bij SEIN. 
Samen met jouw coördinator IOP, bepaal je wat voor jou de belangrijkste informatie is. Samen kiezen 
jullie dan het juiste profiel. Voor het cliëntportaal van SEIN zijn er 4 verschillende profielen die je kunt 
kiezen. Onderstaand vind je een beschrijving van de profielen. Als er een kruisje staat bij een 
onderdeel, dan is dat onderdeel zichtbaar in het profiel. 
 
Hoofdmenu Submenu beschrijving CXL CM CS MM 

Rapportage Rapportage 

Een overzicht van alle 
rapportages van een 
bepaalde periode van alle 
plannen en onderdelen 
daarvan (dus met het plan 
Aandachtspunten en 
Bijzonderheden en met 
het onderdeel Seksualiteit 
en intimiteit van plan 
Wonen) 

x 

      

  Rapportage 

Een overzicht van alle 
rapportages van een 
bepaalde periode van 
bepaalde plannen en 
onderdelen daarvan (dus 
alles behalve 
aandachtspunten en 
bijzonderheden maar met 
het onderdeel Seksualiteit 
en intimiteit van plan 
Wonen)   

x x 

  

  Rapportage 

Een overzicht van alle 
rapportages van een 
bepaalde periode van 
bepaalde plannen en 
onderdelen daarvan (dus 
alles behalve 
aandachtspunten en 
bijzonderheden en het 
onderdeel Seksualiteit en 
intimiteit van plan Wonen)       

x 

  Metingen 
Overzicht van alle 
metingen van een 
bepaalde periode 

x x x x 

IOP (Individueel 
ondersteuningsplan) 

- 

Het zorgplan die 
besproken wordt in het 
IOP-overleg. In dit 
zorgplan staan alle 
plannen en onderdelen 
van plannen 

x x 

  

x 

Wie ben ik Persoonsbeeld 
Het beeld van jou (of uw 
verwant) 

x x x x 



  
Wilsbekwaamheid 
besluitvorming 

  x x x x 

Persoonlijke 
gegevens 

Signalement 
Het signalement van jou 
dat bij ons vastgelegd is 

x x x x 

  Alle contactpersonen 
Een overzicht van alle 
contactpersonen 

x x x x 

Epilepsie Aanvalskalender 
Een overzicht op jaarbasis 
van de epileptische 
aanvallen 

x x x x 

  Epilepsie beschrijving 
Beschrijving van de bij jou 
bekende epileptische 
aanvallen 

x x x x 

Persoonlijke 
bejegening 

Bejegening wonen   x x   x 

  Bejegening DAC   x x   x 
  Signaleringsplan   x x   x 

  
Nachtelijke 
ondersteuning 

  x x   
 

  
Risicomomenten 
Wonen/DAC 

  x x   x 

  Onvrijwillige zorg   x x   x 

Medische 
bijzonderheden 

-   x x x x 

Documenten   

DMS: x x x x 

-      Neurologie – Medisch x x x x 

-      Ondertekende 
ondersteuningsplannen 

x x x x 

 
 
Met het profiel CXL zie je alle onderdelen die beschikbaar zijn in het cliëntportaal, zie bovenstaande 
tabel 
 
Met het profiel CM zie je alle onderdelen die beschikbaar zijn in het cliëntportaal, behalve de 
rapportage over onderdelen uit het plan Aandachtspunten en bijzonderheden. 
 
Met het profiel CS zie je alle onderdelen die beschikbaar zijn in het cliëntportaal, behalve de 
rapportage over onderdelen uit het plan Aandachtspunten en bijzonderheden, behalve het zorgplan 
die besproken wordt in het IOP-overleg en het onderdeel Persoonlijke bejegening 
 
Met het profiel MM zie je alle onderdelen die beschikbaar zijn in het Cliëntportaal, behalve de 
rapportage over onderdelen uit het plan Aandachtpunten en bijzonderheden, rapportage over het 
onderdeel Seksualiteit en intimiteit van het plan Wonen en nachtelijke ondersteuning uit het 
onderdeel Persoonlijke bejegening. 


