
 

 

 

Handleiding Carenzorgt 
 
In deze handleiding staat uitgelegd hoe je toegang krijgt tot Carenzorgt. Daarvoor ga je eerst je 
dossier koppelen aan Carenzorgt. Een zorgdossier bevat veel persoonlijke informatie. Het is belangrijk 
dat niet zomaar iemand jouw dossier kan openen. Daarom bestaat het koppelen van je dossier uit 
meerdere stappen. Dit hoef je slechts één keer te doen. Daarna gaat het inloggen in Caren 
makkelijker. 
 
 
Wat heb je nodig om je dossier te koppelen? 
 

- Een werkend e-mailadres 
- Een telefoonnummer 
- Je cliëntnummer 
- Een activatiecode 

 
Hoe krijg ik toegang tot Caren? 
 

1. Ga op internet naar www.carenzorgt.nl. Je vult hier de gegevens in die de website van 
je vraagt.  

2. Als je alles hebt ingevuld ontvang je een e-mail. Klik op de link in de e-mail om 
toegang te krijgen tot je portaal. 

3. Vul nu bij profiel je telefoonnummer in.  
4. Ter controle ontvang je een nieuwe e-mail. In de email klik je op ‘stuur code’. Je 

ontvangt een code op je telefoon.  
5. Vul deze code in bij profiel onder je telefoonnummer.  

 
Je kan nu mensen uit je netwerk al toevoegen of je agenda en notities gebruiken. 
 
 
LEVANTOgroep koppelen aan je dossier 
 

1. Ga naar connecties.  
2. Klik op ‘koppel een zorgaanbieder’.  

 
 

 

http://www.carenzorgt.nl/


 

3. Selecteer LEVANTOgroep bij zorgaanbieder en vul je cliëntnummer in. Dit nummer 
staat vermeld in deze brief of kun je opvragen bij je zorgverlener. Klik op koppel. De 
code ontvang je binnen enkele dagen per post.  

 

 
 
 

4. Eenmaal de activatiecode ontvangen? Ga weer naar www.carenzorgt.nl en klik op 
connecties. Klik nu op brief ontvangen. 

 

 
 

5. Vul de activatiecode in bij de pijl en klik op verder. Nu heb je toegang tot je     
zorgdossier.  

 

 
 
 
 

http://www.carenzorgt.nl/


 

Je ziet dat het gelukt is als het woord ‘dossier’ links in de lijst staat. Vanaf nu kun je je 
rapportages lezen en berichten schrijven aan je zorgverlener. Ook kunnen jullie nu samen 
afspraken maken in de agenda. 
 

 
 
 
Inloggen in Caren 
 
Vanaf nu kun je altijd inloggen met je emailadres en je wachtwoord. Wil je de rapportage lezen? Dan 
ontvang je automatisch een SMS op je telefoon. De code die in de SMS staat bestaat uit zes cijfers. 
Deze cijfers vul je in het veld in en klik op bevestigen. Nu kun je de rapportages en het zorgplan lezen 
en berichten sturen naar je begeleider. 
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