
Aanmeldformulier Clie ntportaal 
 
In het cliëntportaal zijn de volgende gegevens inzichtelijk:  

- Persoonsgegevens van cliënt inclusief NAW gegevens 
- Zorgdienstovereenkomst opgesteld door ZGA, ondertekend door cliënt of wettelijk vertegenwoordiger 
- Cliëntplan met de door de EVV-er opgestelde doelen en acties betreffende de benodigde zorg 
- ‘Ik blijf wie ik ben’ formulier dat de levensgeschiedenis van de cliënt bevat 
- Gemeten waarden van de vitale functies door de zorgmedewerker (bloeddruk, temperatuur etc.) 
- Rapportages betreffende de gestelde doelen, acties en geleverde zorg zoals beschreven in het cliëntplan 

geschreven door de zorgmedewerkers op de afdeling 
 
Via dit formulier kunt u toegang tot het cliëntportaal van Zorggroep Apeldoorn e.o. aanvragen voor uzelf of voor 
anderen. U kunt het formulier uitprinten en invullen. Denkt u er aan het formulier te ondertekenen. Hierna kunt u het 
ingevulde en ondertekende formulier: 
 
1. inscannen of er een foto van maken. Het bestand kunt u via de mail versturen naar: 

cliëntportaal@zgapeldoorn.nl  of 
2. per post versturen naar: Cliëntportaal 

T.a.v. cliëntadministratie  
Antwoordnummer 1136 
7334 DV  Apeldoorn   Een postzegel is niet nodig. 

 
Maak hieronder eerst een keuze: 
 

  Ik ben cliënt van Zorggroep Apeldoorn e.o. en wil zelf toegang: vul alleen deel 1 in en onderteken bij 3. 

  Ik ben wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt en wil graag toegang: vul delen 1 en 2 in en onderteken bij 3. 

  Ik ben een contactpersoon en wil graag toegang: vul delen 1 en 2 in en onderteken beiden bij 3. Onze cliënt of diens 
(wettelijk) vertegenwoordiger dient toestemming te geven voor toegang. 

 

1. Gegevens cliënt 
 
Ik woon of verblijf op afdeling:  

 

  
Mijn voorletter(s) en achternaam:  

  
Mijn geslacht:  Man /  Vrouw (kruis aan wat van toepassing is) 

  
Mijn geboortedatum:  

  
Mijn mobiele telefoonnummer*:  

  
Mijn e-mailadres*:  

 
* Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig voor het verlenen van toegang. 
   U ontvangt bij eerste inlog een bevestigingsmail en bij iedere inlog een SMS-code als u inlogt op het cliëntportaal. 
   Het telefoonnummer en e-mailadres dienen dan ook hetzelfde te zijn als in ons systeem staat geregistreerd. 
   Als u een ander telefoonnummer of mailadres heeft opgegeven, dient u dit eerst te laten wijzigen. Dit kunt u 
   aangeven bij de verpleging.  

mailto:cliëntportaal@zgapeldoorn.nl


2. Gegevens (wettelijk) vertegenwoordiger of contactpersoon 
 
Via dit formulier kunt u als (wettelijk) vertegenwoordiger of contactpersoon van een cliënt van Zorggroep Apeldoorn 
e.o. toegang aanvragen tot ons cliëntportaal. 
 
Een (wettelijk) vertegenwoordiger neemt beslissingen over zaken waarover iemand zelf niet meer kan beslissen. Bent u 
nog niet als wettelijk vertegenwoordiger bekend bij Zorggroep Apeldoorn e.o.? Wij verzoeken u dit alsnog aan de zorg 
door te geven. Wij hebben in dat geval ook een kopie van de gerechtelijke beschikking of een kopie van de notariële 
akte nodig.  
U kunt tevens vertegenwoordiger zijn op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor 
meer informatie hierover kunt u de volgende website raadplegen: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/wettelijke-vertegenwoordiging 

 
 

U bent:  (Wettelijk) Vertegenwoordiger /  Contactpersoon 

 
Voorletter(s) en achternaam: 

 

  
Geslacht:  Man /  Vrouw 

  
Geboortedatum:  

  
Mobiel telefoonnummer*:  

  
E-mailadres*:  

  
Relatie tot cliënt:  

  
* Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig voor het verlenen van toegang. 
   U ontvangt bij eerste inlog een bevestigingsmail en bij iedere inlog een SMS-code als u inlogt op het cliëntportaal. 
   Het telefoonnummer en e-mailadres dienen dan ook hetzelfde te zijn als in ons systeem staat geregistreerd. 
   Als u een ander telefoonnummer of mailadres heeft opgegeven, dient u dit eerst te laten wijzigen. Dit kunt u 
   aangeven bij de verpleging 

3. Ondertekening 
 
Door ondertekening geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van het cliëntportaal.  

 
 

Handtekening cliënt Handtekening (wettelijk) 
vertegenwoordiger of contactpersoon 

 
Naam: 

  
Naam: 

 

 
Datum: 

  
Datum: 

 

 
 
 
Handtekening: 

  
 
 
Handtekening: 

 

 

https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/wettelijke-vertegenwoordiging

