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1.  Inleiding 
MijnCliëntportaal biedt u online toegang tot (zorg)informatie en betrekt u bij uw zorgproces of dat 
van uw naaste. 
 
Anna Ouderenzorg streeft naar een juiste informatievoorziening maar garandeert niet dat de geboden informatie volledig, 
correct, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door u beoogde 
doel. De informatie in Mijn Cliëntportaal is uitsluitend indicatief. Hoewel Anna Ouderenzorg de informatie op MijnCliëntportaal 
met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te 
houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. 
 

1.1  Account aanmaken 
Voor het aanmaken van uw persoonlijke account hebben wij uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Hiermee 
kunnen wij uw inloggegevens aanmaken en u toegang geven tot MijnCliëntportaal. Deze gegevens worden door ons via e-mail 
naar u toegestuurd. 
 
1.2  Veilig gebruikmaken van MijnCliëntportaal 
Anna Ouderenzorg stelt MijnCliëntportaal alleen aan u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger ter beschikking.  
 

Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en de berichten die u verstuurt. Voor zorgvuldig gebruik 

adviseren wij u de volgende veiligheidsregels te volgen: 

1. Zorg dat niemand uw wachtwoord kan achterhalen. Geef uw wachtwoord dus nooit aan anderen;  
2. Laat geen onbekenden toe in uw contactenlijst; 
3. Ga verstandig om met vertrouwelijke gegevens. Plaats bijvoorbeeld uw gegevens nooit op Facebook of andere social media;  
4. Zorg voor een goede beveiliging (virusscanner) van uw computer, laptop of tablet. 
 
Ook in de onderlinge contacten is het zeer raadzaam de volgende adviezen in acht te nemen:  
1. Ga respectvol met elkaar om, ook in MijnCliëntportaal; 
2. Gebruik MijnCliëntportaal niet voor het voeren van discussies; 
3. Berichten kunnen gemakkelijk anders worden opgevat dan u bedoelt. Wees u hiervan bewust bij het schrijven van een 
bericht;  
4. Heeft u een vraag die zorggerelateerd is, neemt u dan contact op met een van de zorgmedewerkers.  
 
1.3 Wat kunt u doen bij vragen en opmerkingen? 
Als portaalhouder van MijnCliëntportaal ontvangt u van ons een gebruikershandleiding. Heeft u vragen, opmerkingen, feedback 
en/of suggesties over het gebruik van MijnCliëntportaal, stuur dan een e-mail naar mijnclientportaal.ouderenzorg@st-anna.nl.  
Dat e-mailadres gebruikt u ook als u uw deelname aan MijnCliëntportaal wilt beëindigen.  
 
2.  Betekenis van de begrippen 
In deze gebruikersvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 
 
2.1  Anna Ouderenzorg  
De verantwoordelijke zorginstelling die MijnCliëntportaal aanbiedt. 
 
2.2  MijnCliëntportaal 
Een informatiesysteem van Anna Ouderenzorg voor cliënten, (wettelijk) vertegenwoordigers en overige gebruikers, die via 
beveiligde webpagina’s inzicht kunnen krijgen in (cliënt)gegevens, niet zijnde medische gegevens. 
 
2.3 U 
De persoon wiens gegevens in MijnCliëntportaal worden geplaatst en die toegang krijgt tot MijnCliëntportaal. Indien u 
vertegenwoordigd wordt door een (wettelijk) vertegenwoordiger, bedoelen wij bij ‘u’ ook uw vertegenwoordiger. 
 
2.4 Disclaimer 
Vastgelegde beperking van de aansprakelijkheid van Anna Ouderenzorg in redelijkheid en billijkheid. 
 
2.5 Gebruikersvoorwaarden 
Vorm van regels waaraan Anna Ouderenzorg en u gebonden zijn indien u gebruikmaakt van MijnCliëntportaal. 
 
3.  Toepasselijkheid 
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – 
van MijnCliëntportaal. Eenmaal per 6 uur wordt de informatie in MijnCliëntportaal geactualiseerd. 
 
4.  Akkoordverklaring 
Voordat u toegang krijgt tot MijnCliëntportaal dient u deze Gebruikersvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en, met uw 
handtekening, te beloven dat u deze in zijn geheel zult nakomen. Indien u deze Gebruikersvoorwaarden niet of niet in zijn 
totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd MijnCliëntportaal te gebruiken. Anna Ouderenzorg is daarbij te allen tijde 
gerechtigd u de toegang tot MijnCliëntportaal te ontzeggen. 
 
5.  Wijziging 
Anna Ouderenzorg is te allen tijde gerechtigd de informatie op MijnCliëntportaal te wijzigen. Anna Ouderenzorg adviseert u 
MijnCliëntportaal regelmatig te raadplegen. 
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6.  Toegang en beëindiging 
Toegang tot MijnCliëntportaal kan slechts worden verstrekt aan ingeschreven cliënten van Anna Ouderenzorg of hun (wettelijk) 
vertegenwoordigers. Toegang is persoonlijk gebonden aan de cliënt. De toegang tot MijnCliëntportaal eindigt automatisch 
binnen 7 dagen na het einde van de relatie tussen cliënt en Anna Ouderenzorg. De reeds gegeven toestemming voor de 
toegang kan door u en/of Anna Ouderenzorg te allen tijde worden ingetrokken dan wel geweigerd. 
 
7.  Inloggen/autorisatie 
U hebt unieke inloggegevens ontvangen van Anna Ouderenzorg. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van de aan u 
verstrekte inloggegevens. 
 
8.  Beveiliging 
Anna Ouderenzorg verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnCliëntportaal veilig te houden voor u. Dat wil 
zeggen dat Anna Ouderenzorg passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft tegen verlies of enige 
vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. 
 
9.  Overige rechten 
U hebt het recht Anna Ouderenzorg te verzoeken tot verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. 
 
10.  Overige verplichtingen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en de verspreiding van de gegevens verkregen via het portaal. U bent volledig, 
zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnCliëntportaal. Anna Ouderenzorg is 
voor bovenstaande geenszins verantwoordelijk. U vrijwaart Anna Ouderenzorg voor aanspraken in verband met door u geleden 
schade naar aanleiding van de toegang tot MijnCliëntportaal. 
 
U gebruikt de functionaliteiten overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. U voert geen acties uit die 
het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of 
andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het portaal van Anna Ouderenzorg te omzeilen. U 
wist geen gegevens. U beperkt of remt het gebruik door andere cliënten niet. U voert geen andere acties uit die op enigerlei 
wijze onrechtmatig zijn tegenover Anna Ouderenzorg of een derde. 
 
Niets van de inhoud van MijnCliëntportaal mag door u worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, verspreid of anderszins aan 
derden ter beschikking worden gesteld (al dan niet tegen betaling), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anna 
Ouderenzorg. 
 
11.  Aansprakelijkheid 
Anna Ouderenzorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit enige verwerking van gegevens, waarvoor 
uitdrukkelijk dan wel generiek toestemming is gegeven door u. Anna Ouderenzorg is niet aansprakelijk voor schade in welke 
vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnCliëntportaal, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van 
onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie. Bovengenoemde beperking op de 
aansprakelijkheid van Anna Ouderenzorg is niet van toepassing wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Anna Ouderenzorg of haar medewerkers. 
 
Anna Ouderenzorg staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of de volledigheid en/of actualiteit van door derden 
vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen. De omstandigheid dat op MijnCliëntportaal een verwijzing 
naar een informatiebron van een derde is opgenomen betekent niet dat Anna Ouderenzorg de aldaar verkrijgbare informatie 
onderschrijft.  
 
12.  Varia 
Op alle geschillen met betrekking op MijnCliëntportaal is het Nederlands recht van toepassing. Het verlenen van gebruiksrecht 
op MijnCliëntportaal behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van het portaal. Niemand 
is gerechtigd om zonder toestemming van Anna Ouderenzorg MijnCliëntportaal te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen. 
 

13.  Bevestiging 
Met de ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de adviezen rondom het veilig 
gebruikmaken van MijnCliëntportaal en geeft u aan dat wij uw e-mailadres en telefoonnummer mogen gebruiken om u toegang 
tot MijnCliëntportaal te geven.  

 

Datum:          

Naam cliënt:         

Naam (wettelijk) vertegenwoordiger:         

E-mailadres:  

Mobiel telefoonnummer:  

Handtekening: 


