AANMELDFORMULIER CLIËNTPORTAAL
Via het cliëntportaal van Zuyderland heeft u als cliënt / (wettelijke) vertegenwoordiger toegang tot
onderdelen van het cliëntdossier. Daarnaast kunt u als portaalbeheerder ook andere betrokkenen
toegang geven tot onderdelen van het cliëntdossier via het cliëntportaal.
Om toegang te krijgen, dient u onderstaand formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Ook
dient u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

Voor wie vraagt u toegang aan? Kruis a.u.b. het juiste vakje aan.
O

Ik ben cliënt bij Zuyderland en wil toegang tot mijn cliëntportaal. Vul dan onderdeel A , C en D in.

O

Ik ben cliënt bij Zuyderland, wil zelf toegang tot het cliëntportaal en wil mijn (wettelijk)
vertegenwoordiger machtigen om toegang te krijgen tot mijn cliëntportaal.
Vul dan onderdeel A t/m D in.

O

Ik ben cliënt bij Zuyderland en wil alleen mijn (wettelijk) vertegenwoordiger machtigen om
toegang te krijgen tot mijn cliëntportaal. Vul dan onderdeel A t/m D in.

O

Ik ben (wettelijk) vertegenwoordiger en wil toegang tot het cliëntportaal van een cliënt, die niet
meer wilsbekwaam is. Vul dan onderdeel A t/m D in.

A. CLIËNTGEGEVENS
Aanhef:

O
O

Dhr.
Mevr.

Voorletters en roepnaam:
Geboorte achternaam:
Huwelijks achternaam
(indien van toepassing):
Geboortedatum:
Onderstaande informatie hoeft u alleen in te vullen indien u zelf als cliënt een account wilt.
Mobiele nummer:

06 -

E-mail adres:
Ik ga akkoord met de
gebruikersvoorwaarden:

O
O

Ja
Nee
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B. (WETTELIJKE) VERTEGENWOORDIGER
Aanhef:

O
O

Dhr.
Mevr.

O
O
O
O

Ja
Nee
Ja
Nee

Voorletters en roepnaam:
Geboorte achternaam:
Huwelijks achternaam:
(indien van toepassing):
Geboortedatum:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden:
Heeft u al een account voor het Clientportaal?

C. PORTAALBEHEERDER
Als portaalbeheerder kunt u andere betrokkenen ook toegang geven tot onderdelen van het
cliëntdossier via het cliëntportaal. Kruis a.u.b. hieronder aan wie de portaalbeheerder zal zijn.
O (Wettelijk) vertegenwoordiger
O Cliënt
D. ONDERTEKENING
Datum:
Handtekening cliënt*:
Handtekening (wettelijk) vertegenwoordiger**
*Alleen van toepassing als u als cliënt inloggegevens wilt ontvangen en/of uw vertegenwoordiger toegang geeft.
** Alleen van toepassing wanneer u als (wettelijk) vertegenwoordiger inloggegevens wilt ontvangen.

U ontvangt u uw gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail. De toegangscode om de beveiligde mail
te openen wordt per sms naar uw mobiele nummer gestuurd, volg hiervoor de instructies in de mail.
Graag het formulier afgeven bij het administratief loket, mailen naar
clientenadministratie@zuyderland.nl of per post (Zuyderland Zorgservice, Cliëntenadministratie
Postbus 5500 6130 MB Sittard) opsturen.
Vragen m.b.t. uw aanmelding kunt u per e-mail of per telefoon stellen aan de cliëntadministratie via
clientenadministratie@zuyderland.nl of 088-4588859 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30u - 17.00u).
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