
Uw digitale zorgdossier: 
op elk moment uw gegevens inzien

Clientportaal 
Amsta

Wat heeft u nodig om het te 
 gebruiken?
Wilt u gebruik gaan maken van het 
cliëntportaal? Dat kan als u cliënt 
bent bij Amsta. Ook als u bij Amsta 
bekend bent als wettelijk vertegen-
woordiger van een cliënt van Amsta 
kunt u toegang krijgen. 

U heeft dan het volgende nodig: 
•  een mobiel telefoonnummer en 

een emailadres
•  een tablet, laptop of computer 

met toegang tot internet

Aanmelden of vragen?
Wilt u uw eigen dossier kunnen in-
zien? Vraag dan toegang tot het 
cliënt dossier aan bij de persoonlijke 
begeleider of vaste contactpersoon 
(EVV’er) van Amsta. Daar kunt 
u ook terecht met vragen over 
het cliëntportaal. 

Makkelijk, 
snel en 
veilig

Al uw 
informatie 
op tablet, 
laptop of 
computer
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Wilt u zelf de gegevens 

kunnen bekijken die Amsta 

over u bijhoudt? En wilt 

u zelf aan Amsta kunnen 

doorgeven hoe het met 

u gaat? Dat kan met het 

digitale cliëntportaal.  

Op het moment dat ú  

het beste uitkomt. 

Wat is het cliëntportaal?
Het cliëntportaal van Amsta is een 
website waarop u kunt inloggen.  
U bepaalt zelf wie u toegang geeft 
tot uw cliëntportaal. Bijvoorbeeld 
een mantelzorger of familielid. 

Wat zijn de voordelen van het  
cliëntportaal?
•  U kunt zelf in uw dossier kijken 

wanneer dat u uitkomt en zelf een 
afspraak in uw agenda zetten. 

•  U kunt familie en andere naasten 
toegang geven tot uw dossier.  
Zo zijn uw naasten meer betrokken 
bij uw verblijf bij Amsta.

•  U kunt de zorgafspraken inzien  
die Amsta voor u bijhoudt.

•   U kunt zelf een meting invoeren of 
een rapportage schrijven. 

Wat kunt u vinden in het portaal?
U kunt in het portaal veel informatie 
vinden. Bijvoorbeeld: 

Uw profiel. Wat hebben we over u 
vastgelegd in onze administratie? 
Uw rapportages. Is er iets bijzonders 
gebeurd vandaag? 
Uw metingen. Bloedwaardes, ge-
wicht of cholesterol? Alles wat we 
meten vindt u hier. 
Uw cliëntplan. Wat zijn de afspraken 
over de zorg die we kunnen bieden? 
Ook de evaluaties vindt u hier.
Uw afspraken. Heeft u afspraken 
voor vandaag?
Documenten. De zorg- en dienstverle-
ningsovereenkomst en formulieren.

Altijd  
op de 
hoogte

Voor u  
en uw  

naasten


