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Voordat je begint 
In deze handleiding gaan we ervan uit dat de gebruikerstoegang al is aangemaakt en geactiveerd 
door de medewerker van PSW, maar ook de gebruikerstoegang en beveiliging is ingesteld door de 
gebruiker van het cliëntenportaal. 
 
Hiermee wordt bedoeld, de stappen van het klikken in de e-mail op de validatielink, het installeren 
van de Google Authenticator op je telefoon, het scannen van de QR-code en het instellen/wijzigen 
van het wachtwoord. Op deze manier heb je de toegang tot het cliëntenportaal optimaal beveiligd. 
Je hebt nu iedere keer je gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord en de 6-cijferige code uit de 
Google Authenticator nodig om in te loggen op het cliëntenportaal. Je hoeft alleen bij de eerste keer 
activeren van je toegang de QR-code te scannen, dat is daarna niet meer nodig. 
 
Meer informatie en de handleiding vind je terug op http://www.pswtoolbox.nl 
 
Deze handleiding geeft je alle informatie die je nodig hebt om in te loggen en gebruik te maken van 
het cliëntenportaal. 
 
 
 

  

http://www.pswtoolbox.nl/
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1. Inloggen in het cliëntenportaal 
De meest eenvoudige manier om in te loggen op het cliëntenportaal is door het gebruik van twee 
apparaten, dit is dan een combinatie van je: 

• Mobiele telefoon en een vaste PC 

• Mobiele telefoon en een laptop 

• Mobiele telefoon en een tablet 
 
De reden van het gebruik van twee apparaten, op je mobiele telefoon staat de Google Authenticator-
app geïnstalleerd en via de vaste pc, laptop of tablet open je de website van het cliëntenportaal. 
Hierdoor is het eenvoudiger om de 6-cijferige code over te typen naar het scherm van je vaste pc, 
laptop of tablet.  
Wanneer je dit alleen op je mobiele telefoon wilt doen, moet je onderzoeken of het jou lukt om te 
wisselen tussen het schermpje van de Google Authenticator-app en de internetbrowser waarin je het 
cliëntenportaal opent. 
 

1. Ga op je vaste pc, laptop of tablet naar http://www.mijnpsw.nl. 
 

 
 

2. Klik op het blauwe icoontje ‘Care4 Clientportaal’. 
 

 
 
 
 

http://www.mijnpsw.nl/
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3. Je ziet nu het inlogscherm van het cliëntenportaal. 
4. Vul hier je e-mailadres of gebruikersnaam in.  
5. Vul daarna je wachtwoord in. 

 

 
 

6. Klik op  
7. Je ziet nu een scherm waar gevraagd wordt naar de verificatiecode. 
8. Pak je mobiele telefoon erbij. 
9. Open de ‘Google Authenticator-app’ op je mobiele telefoon.  

Deze herken je aan dit icoontje: 

 
 

10. Je ziet in de ‘Google Authenticator-app’ een 6-cijferige code staan. 

 
 

Deze code wordt iedere 30 seconden vernieuwd. Mocht het niet lukken om deze code snel genoeg 
over te typen naar de het scherm van de vaste pc, laptop of tablet. Kan je ervoor kiezen om deze 
eerst ergens op te schrijven.  
De code wordt iedere 30 seconden vernieuwd, maar is altijd 3 minuten geldig.  
Je ziet dus dat er na 30 seconden steeds een andere code in beeld staat, je hebt 3 minuten de tijd om 
de code die je hebt opgeschreven, in te typen op je scherm van de vaste pc, laptop of tablet. 
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11. Typ de code die je ziet staan op je mobiele telefoon over naar het scherm van de vaste pc, 
laptop of tablet. 
 

 
 

12. Klik op  
 

13. Je bent nu ingelogd in het cliëntenportaal. 
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2. Navigeren door het cliëntenportaal 
 

 

 
 
Klik op ‘Dashboard’ om terug te keren naar het startscherm. 
In hoofdstuk 3.1 krijg je meer uitleg over de functies van ieder scherm. 
 
 
Klik op ‘Personen’ om naar het cliëntdetailscherm te gaan. 
In hoofdstuk 3.2 krijg je meer uitleg over de functies van ieder scherm. 
 
 
Klik op ‘Dossiers’ om toegang te krijgen tot de ‘Documenten’ en ‘Rapportages’. 
In hoofdstuk 3.3 krijg je meer uitleg over de functies van ieder scherm. 
 
 
Het onderdeel ‘Gesprekken’ is iets wat we niet actief gebruiken. 
In hoofdstuk 3.4 krijg je meer uitleg over de functies van ieder scherm. 
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3. Uitleg van het menu 

3.1 Dashboard 

 
 
Bij het inloggen in het cliëntenportaal kom je als eerste terecht op het dashboard (het startscherm). 
Hier zie je een overzicht van alle ongelezen items: 

- Ongelezen documenten 
- Ongelezen commentaren 
- Ongelezen berichten 
- Ongelezen rapportages (in ontwikkeling en nog niet zichtbaar) 

 
Op het moment dat een medewerker van PSW bijvoorbeeld een document, zoals een 
ondersteuningsplan of evaluatie deelt naar het cliëntenportaal, zie je hiervan een melding staan bij 
‘Ongelezen documenten’. Hier staat dan ‘1 ongelezen document’. 
 
Van iets wat je nog niet hebt gelezen, zie je een melding staan als zijnde ‘Ongelezen’. Op het moment 
dat je een document of rapportage open klikt, verandert de status van dit document of rapportage 
naar ‘Gelezen’. En zie je het document of rapportage de volgende keer niet meer staan op dit 
dashboard. 
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3.2 Personen 

 
 
Wanneer je in het linker menu klikt op ‘Personen’ en daarna op ‘Cliënten’ kom je terecht op de het 
dashboard van de cliënt.  
Mochten er meerdere cliënten gekoppeld zijn aan het cliëntenportaal, krijg je hierna een keuze om 
één van de cliënten te selecteren. Daarna kom je alsnog terecht in het dashboard van de gekozen 
cliënt. 
 

   
 
Hier vind je de volgende informatie: 

Persoonsgegevens 

 
- Naam 
- Geslacht 
- Leeftijd 
- Geboortedatum 
- Dossiernummer 

 

Adres en contactgegevens 

 
Hier zie je het adres staan, maar ook contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. 
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Documenten (laatst gewijzigde documenten) 

 
 

Hier zie je een overzicht van de laatste 3 gedeelde of gewijzigde documenten. 
Wanneer je klikt op het pijltje (bij nummer 1) dan kom je terecht in een lijstweergave met een 
overzicht van alle documenten. 

 
Wanneer je direct op een document klikt (bij nummer 2), kom je terecht in het gekozen document. 
 

Overzicht van de gekoppelde hulpverleners 

 
 
Hier zie je de namen van de medewerkers van PSW staan die gekoppeld zijn als bijvoorbeeld 
persoonlijk begeleider. Soms kom je hier ook de naam tegen van een teamleider of gedragskundige. 
 

Informatie over de beschikking 
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3.3 Dossiers 

 
 
Wanneer je in het linker menu klikt op ‘Dossiers’, krijg je een keuze uit twee mogelijkheden. Hier kan 
je kiezen om naar het overzicht te gaan van de ‘Rapportages’ of ‘Documenten’. 
 

 
 

Rapportages 
In dit scherm zie je een overzicht van alle gedeelde rapportages. 

 

1. De ongelezen rapportages zijn direct zichtbaar. 

2. Zet een vinkje aan bij ‘Gelezen item ook tonen’, om de gelezen rapportages ook te lezen. 

 

Bovenaan de lijstweergave heb je een zoekveld om te zoeken naar een rapportage. Aan de 

rechterkant heb je verschillende filteropties om specifiek te filteren op een rapportage. 
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Documenten 
In dit scherm zie je een overzicht van alle gedeelde documenten. 

 
 
Je kan op een document klikken om dit te openen en te bekijken. 
Daarna heb je de volgende opties: 

- Downloaden van dit document 
- Opslaan in OneDrive 
- Onderteken document (zie hoofdstuk 4) 
- Commentaar geven op een document (zie hoofdstuk 5) 

 
 

3.4 Gesprekken 

 
 
Deze gesprekken-functie wordt niet actief gebruikt. Via deze menu optie krijg je wel een notificatie 
op het moment dat er een document is gedeeld. Bij voorkeur gebruiken we dit niet als 
communicatiemiddel. Stem dit verder af met de medewerker van PSW.  
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4. Digitaal ondertekenen 
Je kan als gebruiker van het cliëntenportaal de gedeelde documenten digitaal ondertekenen.  

Volg hiervoor de volgende stappen: 

1. Klik in het overzicht van de documenten op het document wat je wilt ondertekenen. 

2. Je ziet nu het document voor je wat je wilt gaan ondertekenen. 

3. Klik in het menu aan de rechterkant op  

 

4. Je ziet nu 3 stappen die mag volgen om het document te ondertekenen. 

5. Bij stap 1 (verificatie) selecteer je het bolletje of klik je op het e-mailadres. 

 

6. Er wordt nu automatische een e-mail met de verificatiecode verstuurd naar het e-mailadres 

wat je nu in beeld ziet staan. 
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7. Vul de verificatiecode die in de e-mail staat in bij stap 2 (ondertekenen) 

 

8. Druk op de knop  

9. Je ziet nu stap 3 (samenvatting) met een overzicht van het document wat je hebt 

ondertekend. 

 

10. Je hebt nu het document succesvol ondertekend. Dit kan je ook nalezen in de details van het 

document zelf. Zie het voorbeeld hier rechtsonder: 
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5.  Ongelezen commentaren 
In het startscherm krijg je een melding wanneer er feedback of commentaar is gegeven op een 

rapportage of document. Je ziet dan bijvoorbeeld staan: ‘2 Ongelezen commentaren’. 

 

In het overzicht van rapportages en de documenten kan je zien of er feedback of commentaar is 

gegeven.  

Er is feedback of commentaar aanwezig wanneer je dit icoontje  ziet staan, zie ook de 

onderstaande voorbeelden.  

 

 

Het feedback- of commentaar kan je vinden onder het document of onder de rapportage. Bij een 

rapportage moet je wel de rapportage openen. Dit kan je doen door op de titel te klikken van de 

rapportage. Scroll naar beneden bij de rapportage of het document. Onderaan het scherm zie je het 

feedback- of commentaarveld staan. Hier vind je ook alle eerder geschreven commentaren. 
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6. Extra instellingen 
Om de extra instelling te openen, klik je rechtsboven in het scherm op het pijltje. 
Hier krijg je volgende opties: 

- Wijzig wachtwoord 
- Account beveiliging 
- Log uit 

 

 

 

6.1 Wijzig wachtwoord 
Wanneer je al een wachtwoord hebt ingesteld, maar je wilt dit wijzigen naar een ander wachtwoord. 

Kan je via deze optie het wachtwoord wijzigen. Vul eerst je huidige wachtwoord in en daarna het 

nieuwe wachtwoord. Ter controle mag je het nieuwe wachtwoord twee keer invullen. 

 

LET OP! 
Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn en moet de onderstaande tekens bevatten: 

✓ een hoofdletter; 

✓ een kleine letter; 

✓ een cijfer; 

✓ een vreemd teken. 
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6.2 Account beveiliging 
Gebruik deze optie om de Google authenticator-app opnieuw of nog een keer te koppelen aan het 

cliëntenportaal. Bijvoorbeeld om een extra telefoon te koppelen. 

1. Klik op de menu optie ‘Account beveiliging’. 

2. Google authenticator staat al automatisch geselecteerd. 

3. Klik op ‘Google authenticator’. 

 

4. Scan de QR-code met je Google authenticator-app. 

5. Zodra je de 6-cijferige code in beeld ziet op je mobiele telefoon is het gelukt om de QR-code 

te scannen. 

6. Klik op ‘Samenvatting’ en daarna op ‘Afronden’. 

  

 

6.3 Log uit 
Open het menu rechtsboven en klik op ‘Log uit’ om uit te loggen en het cliëntenportaal te verlaten. 


