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.
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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.

