
cliëntportaal

Samen werken aan een goed leven

Handleiding voor het cliëntportaal

Welkom 
bij Caren



Welkom bij Caren

Het cliëntportaal waar Lunet gebruik van maakt heet 

Caren. Deze handleiding legt uit wat er mogelijk is als jij 

(of je vertegenwoordiger) je aanmeldt op Caren.

  

Via Caren kun je online je Lunet zorgdossier inzien. In het 

dossier staan bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens,  

plan en rapportages.

Ga naar www.caren.nl en 

klik op account aanmaken 

om te beginnen.



Als beheerder kun je 

familieleden en mensen  

die bij jou betrokken zijn 

uitnodigen voor jouw 

cliëntportaal.

Met behulp van de code 

uit de brief wordt het 

cliëntportaal verbonden 

met jouw Lunet dossier.

De beheerder (dat ben je zelf of je 

vertegenwoordiger) maakt een 

account aan voor zichzelf met 

eigen naam en e-mailadres.



Connecties

In de vertrouwensgroep nodig je mensen uit die jij vertrouwt 

om mee te lezen.

De beheerder kan uit 3 rechten kiezen:

 →    Niets: die persoon kan niks zien.

 →  Basis: die persoon kan jouw  

kalender en berichten zien.

 →  Privéberichten en medische  

informatie: die persoon kan ook 

jouw plan en rapportages zien.

Alleen mensen uit jouw 

vertrouwensgroep mogen 

informatie uit jouw plan en 

rapportages lezen.

Wil je anderen uitnodigen 

om in jouw dossier te kijken? 

Dan kan dat hier.



Berichten

Een bericht in Caren kun je delen met iedereen die toegang 

heeft tot jouw dossier.

Berichten met een groen geopend slotje zijn 

zichtbaar voor iedereen (niet voor begeleiders 

van Lunet). Bij een geel/oranje slotje gaat het 

bericht naar de vertrouwensgroep.



Kalender

Je kan afspreken met je begeleiding om jouw afspraken in 

de agenda te tonen. Het is ook mogelijk om zelf afspraken 

toe te voegen. Lunet ziet de zelf toegevoegde afspraken niet.

Let op!
Als je zelf een afspraak

toevoegt, zien je
begeleiders dit niet.

Als je op een afspraak 

klikt, zie je meer  

informatie.



Rapportages, metingen en het plan zijn in Caren te

zien bij Dossier.

Dossier

Rapportages 

komen als een 

berichtje in het 

dossier te staan.

Als het voor jou geldt: 

metingen, zoals die van 

gewicht, bloeddruk en 

bloedsuiker worden 

getoond in een grafiek.



Dossier informatie is alleen te bekijken na het invullen van 

een ontvangen SMS-code.

Veilige toegang

Vanaf nu krijg je altijd 

een code als je het 

dossier opent.

Op je eigen Profiel 

pagina geef je je 

mobiele nummer of 

je vaste nummer op.

Na het invoeren van je 

telefoonnummer, krijg je 

een mail met een link. Als 

je klikt op die link krijg je 

een code per SMS. Volg 

de uitleg.  

Wanneer je een vast 

nummer hebt opgegeven, 

ontvang je de code  

gesproken.



Heb je een vraag? Klik onderaan de Caren pagina op 

veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Of kom 

je er niet uit? Gebruik dan de help knop.

Neem een kijkje bij de 

veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Kom je er niet uit? Stuur een bericht via de 

help knop rechts onderaan de pagina.



Bezoekadres
Zernikestraat 17 
5612 HZ Eindhoven

Postadres
Postbus 270  
5600 AG Eindhoven
 
088 - 551 50 00

Contact

www.lunet.nl


