
 

 

 

Handleiding portal jongeren 

Wij werken bij Kind & meer met een portal; dit is een beveiligde online omgeving. Via de cliëntportal 

kan je jouw afspraken inzien, berichten beveiligd versturen en eventuele vragenlijsten invullen. 

Daarnaast worden vanuit dit portal onder meer behandelplannen gedeeld waarvoor je via de portal 

jouw toestemming kunt geven. De portal is persoonsgebonden; zo ontvangen alle jongeren vanaf 

twaalf jaar oud, en ontvangt elke ouder en/of verzorger, eigen inloggegevens om toegang te verkrijgen. 

De portal is een aanvulling op het contact met je behandelaar en is vanwege de AVG tevens nodig 

omdat we alleen nog via beveiligde verbinding privacygevoelige informatie mogen verzenden. Zodra 

de behandeling is beëindigd, heb je geen toegang meer tot de Portal. Mocht je hier meer over willen 

weten, dan vind je onze privacy policy op onze website. 

Portal activeren  

Wanneer je een uitnodiging krijgt voor een startgesprek, ontvang je daarnaast een aparte mail met 

een link naar de portal om deze te activeren. Het is belangrijk dat niet alleen jouw 

ouders/gezaghebbenden de portal activeren en documenten ondertekenen, maar jij zelf als jongere 

ook. 

 

Als je op de link hebt geklikt om je portal te activeren, wordt gevraagd je geboortedatum in te voeren. 

Nadat je op activeren hebt geklikt, ontvang je direct een nieuwe mail met jouw (tijdelijke) 

inloggegevens. 

 



 

 

 

 

Wanneer je klikt op de link in de mail, zie je het volgende scherm. 

 

Je voert de inloggegevens in, zoals je deze in de tweede mail hebt ontvangen. Vervolgens klik je op 

inloggen en word je gevraagd je wachtwoord aan te passen. 

 

Wanneer je een nieuw wachtwoord hebt ingesteld, dat voldoet aan de voorwaarden, klik je op opslaan. 

Op het scherm verschijnt de volgende pagina waarin je wordt gevraagd een geheime vraag in te stellen. 

Het is belangrijk dat je dit doet, omdat de geheime vraag gebruikt moet worden wanneer je jouw 

wachtwoord in de toekomst zou willen aanpassen. 

 



 

 

 

 

Als je jouw geheime vraag hebt ingesteld, wordt je gevraagd om opnieuw in te loggen met je nieuwe 

wachtwoord. 

 

Nadat je bent ingelogd, verschijnt het startscherm van de portal. Op het startscherm zie je onder  

‘activiteitenoverzicht’ in een oogopslag of jouw behandelaar nieuwe documenten of verslagen voor 

jou heeft klaargezet, of er afspraken staan gepland en of je berichten hebt ontvangen van jouw 

behandelaar. Onder ‘volgende afspraak’ staat wanneer jouw eerstvolgende afspraak is en onder 

‘privacy en beveiliging’ kun je jouw portal extra beveiligen. In de bovenste blauwe balk zie je een aantal 

opties staan die je aan kunt klikken. 

 

 

Start traject 

Voordat je traject bij praktijk Kind & meer van start gaat, word je gevraagd een aantal documenten te 

lezen en ondertekenen, bijvoorbeeld ‘De overeenkomst’. Dit document kun je terugvinden in het 

dossier onder ‘documenten’, zie verder in deze handleiding hoe je daar kunt komen. Ook wordt je 

gevraagd om aan te geven of je toestemming geeft voor een aantal zaken, verder in de handleiding 

kun je ook lezen hoe je dat kunt doen. 

 



 

 

 

 

Dossier 

Wanneer je klikt op dossier, kun je onder 

andere verslagen en documenten lezen en 

uploaden en je gegevens zien en wijzigen.  

 

 

 

 

Toestemming 

Wanneer je na dossier klikt op het tabblad 

‘toestemming’ zie je waar je automatisch 

toestemming voor geeft tijdens het traject en 

waarvoor niet. Deze toestemmingen kun je 

zelf aanpassen naar jouw wensen. 

 

 

 

 

Verslagen 

Wanneer je na dossier klikt op het tabblad 

‘verslagen’, zie je teksten die jouw behandelaar 

voor jou heeft klaargezet. Door op het 

‘downloadicoontje’ te klikken, kun je het verslag 

downloaden. Wanneer er onder akkoord een 

vraagteken staat, betekent dat dat je nog 

akkoord mag geven op het verslag. Dit kun je 

doen door op het ‘bewerkicoontje’ te klikken en 
vervolgens onderaan de pagina op ‘ik ga 
akkoord’ te klikken.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Documenten 

Wanneer je na dossier klikt op het tabblad 

‘documenten, zie je documenten die jouw 

behandelaar voor jou heeft klaargezet. Door op het 

‘downloadicoontje’ te klikken, kun je het document 

downloaden. Wanneer er onder akkoord een 

vraagteken staat, betekent dat dat je nog akkoord 

mag geven op het document. Dit kun je doen door 

op het ‘bewerkicoontje’ te klikken en vervolgens 
onderaan de pagina op ‘ik ga akkoord’ te klikken. Je 

kunt zelf ook documenten uploaden, door op 

‘document uploaden’ te klikken. 

 

 

 

Medicatie 

Onder het tabblad ‘medicatie’ kun je zien welke 

medicatie er eventueel door de kinder- en 

jeugdpsychiater van Kind & meer is uitgeschreven 

voor jou.  

 

 

Afspraken 

In de blauwe balk bovenaan de pagina, vind je 

‘afspraken’. Wanneer je hier op klikt, kun je zien 

welke afspraken er voor je staan gepland. 

 

 

Berichten 

Ook vind je in de blauwe blak ‘berichten’. Hier vind 

je berichten die door jouw behandelaar naar jou zijn 

verstuurd en kun je zelf ook berichten aan jouw 

behandelaar versturen door te klikken op ‘nieuw 
bericht’.  

 


