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1. Inloggen 
a. Open het cliëntportaal via het internet: 

https://amsta.mijncaress.nl  
b. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
c. Klik op de knop Inloggen 
d. Als u voor de eerste keer inlogt krijgt u dit 

scherm voor SMS verificatie. 
 

 
 

 
 

2. Apparaat verificatie 
a. Vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u de 

eerste keer een SMS op uw mobiel. 
b. U vult deze code in en klikt op Code 

controleren. Hiermee komt u in het 
Clientportaal.  

 
 

 


 
 
 

3. Onjuist wachtwoord? 
a. Bij een verkeerd wachtwoord krijgt u 

onderstaande melding. 
b. U voert opnieuw uw wachtwoord in of u klikt op 

Wachtwoord vergeten. 
c. U ziet het scherm zoals hiernaast. 
d. Nadat u per email uw nieuwe wachtwoord 

hebt gekregen kunt u hiermee inloggen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4. Startscherm Cliëntportaal 

a. Dit scherm bestaat uit verschillende panelen voor Afspraken, Gegevens,  Berichten en Dossier 
 
 

 
 
  

https://amsta.mijncaress.nl/
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5. Mijn afspraken 

a. Bij aanwezigheid van afspraken ziet u de eerste afspraak met deze informatie op het paneel 
zichtbaar: 

i. Dag en maand. Tijdstip van .. 
tot .. 

ii. Omschrijving van de 
afspraak. 

iii. Betrokken persoon. Als deze 
medewerker een foto heeft 
ziet u deze hier staan. 

iv. Bij meerdere afspraken ziet u 
de meest recente en drie 

opvolgende afspraken staan. 
 

    
 

6. Mijn gegevens 
a. Hier ziet u de gegevens staan, zoals 

deze zijn vastgelegd in het 
Elektronisch Clientdossier. 

b. U kunt het prikbord gebruiken om 
een korte mededeling te doen aan al 
uw contactpersonen. 

c. Deze mededeling ziet u op het 
startscherm van mijn gegevens. 

 
 
 

7. Mijn berichten 
a. U kunt hier berichten naar 1 of 

meerdere contactpersonen sturen. 
b. Bij aanwezigheid van berichten ziet u 

het meest recente bericht als eerste 
staan. Opvolgend ziet u de oudere 

berichten. 
 
 

 

8. Mijn dossier 

a. U kunt hier rapportages en zorgplannen 
inzien. De rapportages vindt u in de 
vorm van een kaartje op de tijdlijn en 
kunnen worden open geklikt. Door op de 
tijdbalk te klikken kunt u naar andere 
data scrollen. 

b. Het zorgplan kunt u openen door op 
“bekijk uw plannen” te klikken. Door 
boven in het scherm op de datum te 
klikken, kunt u ook de vervallen plannen 
bekijken. 

 
9. Afsluiten 

a. Om het Cliëntportaal af te sluiten klikt u op de knop Uitloggen. 
b. Een pop-up scherm verschijnt. U bevestigt de opdracht. 
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Algemene informatie over het Cliëntportaal 

Algemeen 

Op de website https://www.pinkroccade-healthcare.nl/instructievideos-mijncaress-clientportaal/ staat een link naar 

instructievideos die laten zien hoe de verschillende onderdelen van het cliëntportaal werken. PinkRoccade is de 

organisatie waarmee Amsta samenwerkt voor het Cliëntportaal.  

Smartphone? 

Het is niet mogelijk om het cliëntportaal te gebruiken met een smartphone (bijv. een iPhone). Dit kan alleen via 

een vaste computer, laptop, tablet (bijv. een Ipad). 

Browsers 

Het cliëntportaal werkt het beste met de internet browsers: Internet Explorer, Chrome Firefox en Safari 

Wanneer krijgt u een SMS? 

- Als u de eerste keer inlogt in het cliëntportaal. 

- Als u voor de eerste keer op een ander apparaat inlogt. 

- Als meer dan 90 dagen niet bent ingelogd. 

Als u elke dag (of elke week) bij het inloggen een sms verificatie krijgt, dan worden de cookies op uw computer 

steeds verwijderd. Geef uw computer toestemming dat de cookies voor het cliëntportaal opgeslagen mogen 

worden, dan krijgt u geen sms verificatie meer. 

Problemen met inloggen 

Heeft u of een contactpersoon problemen met het inloggen, dan kunt u: 

- Contact opnemen met uw Persoonlijk Begeleider of EVV’er. Zij kunnen voor u bellen met de helpdesk van 

Amsta.  

- Een e-mail sturen naar clientportaal@amsta.nl  

Uw verzoek wordt op werkdagen (tussen maandag en vrijdag) in behandeling genomen. 

Problemen met uw apparatuur 

Amsta kan storingen die worden veroorzaakt door uw eigen apparatuur of instellingen in uw apparatuur niet voor 

u oplossen. Werkt u met een Ipad van Amsta, die tijdens de pilot ter beschikking is gesteld aan de deelnemende 

locaties? Dan kan de medewerker van Amsta wel contact opnemen met de helpdesk van Amsta.  

Beheer instellen 

Denk bij het instellen van de rechten voor een contactpersoon goed na. Geef niet iedereen automatisch alle 

rechten. Bespreek dit eventueel met partner of kinderen. 

De informatie die in uw dossier staat is persoonlijk. Geef daarom niet iedereen het recht om deze informatie te 

lezen. 

De lijst met contactpersonen wordt alfabetisch weergegeven, eventuele nummers verwijzen niet naar bepaalde 

volgorde van contactpersonen. 

 

 

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/instructievideos-mijncaress-clientportaal/
mailto:clientportaal@amsta.nl
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Profielfoto 

U kunt uw profielfoto in het midden aanpassen. Bij profiel instellingen kunt u op de foto klikken en zelf een 

afbeelding van uw computer kiezen. Ook contactpersonen kunnen een eigen foto plaatsen. 

Mijn Dossier 

Als u vragen heeft over de rapportages in het cliëntportaal, dan kunt u contact opnemen met een verzorgende van 

de afdeling waar u zorg ontvangt. Is de rapportage geschreven door een behandelaar, dan kunt u uw vraag stellen 

bij het eerstvolgende contact met de behandelaar. 

Het kan voorkomen dat er gedurende een periode geen nieuwe rapportages te zien zijn. Als er geen afwijkingen 

zijn rondom de dagelijkse gang van zaken, wordt er geen rapportage gemaakt. 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u die stellen aan een medewerker van de afdeling waar u zorg ontvangt. In uw 

dossier komen niet alleen de rapportages te staan maar ook meldingen, zoals de melding dat uw zorgleefplan is 

gewijzigd. 

Mijn Agenda 

Afspraken van Amsta die in uw agenda komen te staan zijn behandelafspraken, activiteiten en zorgmomenten.  

De afdeling waar u zorg ontvangt kan de afspraken die u in uw agenda maakt nog niet zien. Geef uw afspraken 

daarom ook mondeling even door aan de afdeling. 

Mijn Berichten 

Het is niet mogelijk om een bericht naar een verzorgende of behandelaar te versturen via het cliëntportaal. De 

berichten zijn alleen bedoeld voor de personen die u toegang hebt gegeven tot uw cliëntportaal. 

Mijn Gegevens 

Het is alleen mogelijk om uw mobiele nummer en e-mailadres te wijzigen in het cliëntportaal. Voor het wijzigen 

van andere gegevens kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling waar u zorg van krijgt of via 

clientportaal@amsta.nl   

Prikbord 

Op het prikbord kunt u berichten plaatsen die door alle personen die in uw cliëntportaal mogen te lezen zijn. Ze 

kunnen vervolgens een reactie plaatsen. Ook deze reactie kan iedereen zien. 

mailto:clientportaal@amsta.nl

