Handleiding Cliëntenportaal
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1. Inleiding
Je ontvangt een e-mail van Extenzo om het cliëntenportaal te activeren nadat je behandelaar het
account voor je heeft geactiveerd.
Van: noreply@extenzo.nu
Onderwerp: Uitnodiging voor het Cliëntenportaal
Als je voor de eerste keer inlogt, moet je dit wachtwoord meteen wijzigen. Bij het inloggen sturen we
per sms een code naar het mobiele nummer dat we van jou in onze administratie hebben staan. Vul
deze code in op het inlogscherm. Door het wachtwoord én sms-code kun je er zeker van zijn dat jij de
enige bent die toegang heeft tot je behandeldossier.
Nadat je jouw account geactiveerd hebt, kom je in het cliëntenportaal waar jij je behandeling kunt
volgen.
Via het menu kun je navigeren naar Berichten, Afspraken of Dossier.
Klik je op het dossier in het menu dan opent een submenu met onderwerpen in het dossier. Hierna
volgt uitleg van de verschillende onderwerpen in het dossier.
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2. Berichten sturen
Via het berichtenscherm kun je berichten sturen naar de behandelaren uit jouw behandelteam.
Via het potlood maak je een nieuw gesprek aan. In een gesprek kun je berichten sturen naar de
behandelaar. Alle behandelaren uit het behandelteam kunnen de berichten lezen.
Nieuw gesprek starten via het potloodje

Vul het onderwerp van het gesprek in en selecteer een behandelaar. Klik op ‘Gesprek starten’ knop.

Onderwerp van het gesprek
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Vul je bericht in (maximaal 1000 karakters) en klik op de knop ‘Plaatsen’. Je behandelaar ontvangt je
bericht.

Vul je bericht of reactie in
(maximaal 1000 karakters) en
klik op Plaats om je bericht te
versturen.

Een oranje bolletje geeft
aan dat er een ongelezen
bericht is. Klik op het
gesprek om het bericht te
lezen en eventueel een
reactie te plaatsen.
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Via de puntjes
kun je een
gesprek
archiveren.
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3. Afspraken
Bij afspraken staan de afgelopen en komende afspraken vermeld.
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4. Dossier
Bij dossier heb je inzage in informatie uit jouw dossier.

4.1. Overzicht
Op de overzichtspagina zie je jouw aanmeldgegevens staan. De diagnose en zorgvraagtypering
worden gevuld wanneer deze door de behandelaar ingevuld zijn.
4.2. Intakeverslag
Tijdens intakegesprekken worden gegevens vastgelegd in het intakeverslag. Je kunt hier meelezen
wat de behandelaar heeft vastgelegd.
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4.3. Medicatie
Bij medicatie wordt indien je medicatie gebruikt dit in het dossier vastgelegd. Je ziet hier medicatie
die je al gebruikt of die door de behandelaar zijn voorgeschreven.

Als je in het verleden een allergische reactie op medicatie heeft gehad wordt dit ook vastgelegd. Hier
wordt bij het voorschrijven van medicatie rekening mee gehouden.
Contra-indicaties uit het verleden worden ook vastgelegd zodat ook hier rekening mee gehouden
wordt indien er medicatie wordt voorgeschreven.

4.4. Behandelplan
Je kan het behandelplan inzien in je dossier.

4.5. Behandelteam
Bij het behandelteam zie je de betrokken behandelaren. Naast de regiebehandelaar kun je meerdere
behandelaren hebben en een je hebt altijd een waarnemend regiebehandelaar.
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Knoppen
om de
weergave
van het
behandel
team aan
te passen

4.6. Behandelinzet
Bij behandelinzet staat een overzicht van de verrichtingen en type consult die gefactureerd gaan
worden. Het type consult kan in het zorgprestatiemodel een behandeling, diagnostiek of toeslag zijn.
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4.7. Verslaglegging
Bij verslaglegging staan de verslagen van je afspraken met de behandelaar.

4.8. Documenten
Bij documenten staan de documenten die gekoppeld zijn in je dossier.
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5. Mijn profiel
Klik je op ‘Mijn profiel’ in het menu dan heb je de mogelijkheid om de notificatie instellingen te
kunnen wijzigen. Hiermee bepaal je van welke wijzigingen in je dossier je een mail wilt ontvangen.

6. Algemeen
Het cliëntenportaal werkt alleen goed op een laptop of computer waarbij een toetsenbord en muis
zijn aangesloten. Het gebruik van een tablet en smartphone voor het cliëntenportaal is nog niet
mogelijk.

Wij adviseren om de bijgewerkte internet browsers Microsoft Edge en Google Chrome met standaard
instellingen te gebruiken. Let hierbij op het toestaan van pop-ups en downloaden van bestanden.
Andere internet browsers worden niet voldoende ondersteund.

6.1 Wachtwoord vergeten?
Ga naar https://mijn1np.extenzo.nu
Klik op ‘Bent u uw wachtwoord vergeten?’
Je ontvangt een nieuwe mail in je mailbox om toegang te krijgen en je wachtwoord te vernieuwen.
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