HET CLIËNTPORTAAL
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

Waarom werkt SGL met een cliëntportaal?
SGL vindt het belangrijk dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen en zoveel
mogelijk eigen regie kunt ervaren. Het cliëntportaal helpt u hierbij. U kunt op
elk gewenst moment lezen welke afspraken u heeft en welke doelen en
ondersteuningspunten u samen met uw persoonlijk begeleider heeft
afgesproken. U kunt ook lezen wat er over u of uw situatie wordt
gerapporteerd. Hierdoor ontstaat meer transparantie over de dagelijkse
ondersteuning.
Het cliëntportaal kan ook helpend zijn in de communicatie tussen medewerkers
van de locatie en uzelf. Wanneer u het goed vindt, kan iemand van uw naasten
meekijken en u ondersteunen. Iedereen beschikt dan over dezelfde informatie
en is direct op de hoogte. Dit vergroot ieders betrokkenheid en verbetert de
onderlinge samenwerking.

Wat is het en voor wie?
Het cliëntportaal is een onderdeel van het elektronisch cliëntdossier (ECD). In
het cliëntportaal kunnen u en uw naasten, zonder tussenkomst van
medewerkers, het ondersteuningsplan, de evaluatie en de rapportage lezen.
Er kunnen ook berichten worden verstuurd. Dit kan iedereen die toegang heeft
tot uw cliëntdossier: u zelf, uw naaste en de medewerkers van de locatie.
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Wie bepaalt?
Bij SGL vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke
gegevens van cliënten en medewerkers. Dit betekent dat u zelf beslist of u
gebruik wilt maken van het cliëntportaal en het betekent dat u ook zelf beslist
wie van uw naasten toestemming krijgt om in te loggen. Bij SGL gaan we
ervan uit dat dit de naaste is die voor u als eerste contactpersoon optreedt. Uw
persoonlijk begeleider zal u vragen wat uw wensen zijn en bespreekt dit met u
en uw naasten.
Uw persoonlijk begeleider registreert in het ECD aan wie u toestemming geeft.
Het is belangrijk om te weten dat u gegeven toestemming te allen tijde weer
kunt intrekken.

Spelregels bij gebruik
U kunt uw ondersteuningsplan, uw afspraken, uw cliëntplanevaluatie en
rapportage via het cliëntportaal inzien. Het portaal is te bereiken via de
website van SGL: www.sgl-zorg.nl
Medewerkers rapporteren over hoe het met u gaat en over eventuele
bijzonderheden die zich hebben voorgedaan. De frequentie waarin zij
rapporteren kan verschillen, u maakt immers niet elke dag dezelfde dingen
mee.
Medewerkers maken een professionele afweging over wat zij rapporteren. Dit
gebeurt zoveel mogelijk objectief, hetgeen wil zeggen dat wordt gerapporteerd
op basis van feiten en niet op basis van indrukken of meningen.
Het is niet de bedoeling dat u kritiek geeft op de schrijfstijl of eventuele
schrijffouten. Medewerkers dienen op een veilige manier hun werk te kunnen
doen.
Het kan voorkomen dat u of uw naaste zich niet kunnen vinden in de inhoud
van de rapportage, of dat deze voor u of uw naaste een emotionele lading
heeft. In dat geval kunnen u of uw naaste contact opnemen met de locatie en
vragen om een gesprek met uw persoonlijk begeleider of met de teamleider.
Indien uw naaste dit doet, zult u hierover geïnformeerd worden en wordt u
betrokken bij het gesprek.
Indien een gesprek op locatie geen duidelijkheid biedt over de inhoud van de
rapportage, of wanneer u of uw naaste niet tevreden zijn met geboden
alternatieven, is het mogelijk om een klacht indienen bij de
cliëntvertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Contactgegevens staan op
onze website.
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Via het cliëntportaal kunnen u en uw naasten ook berichten versturen. Binnen
SGL is afgesproken dat uw persoonlijk begeleider deze leest en beantwoordt.
Hij of zij zal zo snel mogelijk reageren. U kunt samen met uw persoonlijk
begeleider en uw naaste afspreken welke zaken handig zijn om via de
berichtenfunctie te delen, maar dit hoeft niet.
Het is niet de bedoeling dat berichten worden gebruikt als discussieplatform, of
als middel om vragen of opmerkingen met een emotionele lading te
bespreken. Bij dringende vragen of opmerkingen is het beter om een afspraak
te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat geldt ook voor eventuele klachten.

Tips voor veilig gebruik
Ga zorgvuldig om met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Geef uw
wachtwoord niet zomaar aan anderen en sla het wachtwoord niet op in uw
computer, laptop of tablet.
Zorg voor een goede beveiliging (virusscanner) op uw computer, laptop of
tablet.
Uw persoonlijk begeleider is uw aanspreekpunt voor vragen of problemen met
betrekking tot het cliëntportaal.
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