8.
9.

Cliëntportaal

Klik op Inloggen

INSTRUCTIE LOGIN EN GEBRUIK RIWIS CLIËNTPORTAAL
•
•

Dit is het hoofdscherm

Klik de gewenste button aan en de informatie verschijnt

1.

CLIËNTPORTAAL

Voor het eerst op het cliëntportaal?		
Start bij 1.
Al vaker geweest (en dus al geregistreerd?) Start bij 5: Inloggen!

Staat jouw emailadres in de cliëntgegevens van Riwis?

Voor het gebruik van het Cliëntportaal is jouw emailadres nodig. Zorg dat je
mailadres vermeld staat in de cliëntgegevens van Riwis. Jouw begeleider kan dit
regelen via de Cliëntadministratie.

2.

Registreer je op het Cliëntportaal

Voordat je kunt inloggen op het Cliëntportaal moet je je één keer registreren.
Hoe werkt dat? Ga naar https://riwis.client-portaal.nl

3.
Bij Documenten wordt het aantal documenten aangegeven dat voor jou ter inzage
klaar staat. Je kunt het document aanklikken om te downloaden en te lezen.
Indien een document (bijvoorbeeld zorgleefplan) ondertekend moet worden klik je
op ‘ondertekenen’. Vervolgens klik je op ‘ja’.
Het ondertekenen van documenten kan alleen door de cliënt of contactpersoon
als hij/zij als ‘tekenbevoegd’ in Qic, het registratiesysteem van Riwis, geregistreerd
staat. Jouw verzorgende/begeleider kan dit voor je regelen.
Zorg:
Onder het hoofdstuk ‘Zorg’ kun je het zorgleefplan en de rapportages lezen.
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Vul je gegevens in voor de registratie

Als je https://riwis.client-portaal.nl hebt ingetypt, kom je op dit scherm. Vul in de
vakjes de gegevens in die gevraagd worden en klik op Registreren.

4.

Je bent geregistreerd! Nu kun je inloggen

Als je geregistreerd bent op het Cliëntportaal kun je inloggen. Het registreren hoef
je dus maar één keer te doen, alleen bij de start. Als je weer op het Cliëntportaal je
gegevens of het nieuws wilt zien, hoef je je alleen nog maar in te loggen.

6.

Er wordt nu een sms-code gestuurd naar
het geregistreerde mobiele nummer.

Inloggen!
5.

Inloggen: hoe doe ik dat?

Op het Inlogscherm kom je via stap 1 t/m 4 of (als je al geregistreerd bent)
via https://riwis.client-portaal.nl.
Vul je mailadres (zie 1) en je wachtwoord op dit scherm in. Klik op Inloggen.

7.

Vul de code in

