
 

 

Veelgestelde vragen cliëntportaal Frankelandgroep 

 

Waarom krijgt alleen de bewoner en/of vertegenwoordiger zorg toegang tot het 

cliëntportaal? 

De Frankelandgroep hanteert hierover het volgende beleid: 

 Bij bewoners met een somatische grondslag  

Alle rechten met betrekking tot het gebruik van het cliëntportaal behoren de bewoner toe. 

De bewoner kan ervoor kiezen om zelf gebruik te maken van het cliëntportaal en/of kan de 

vertegenwoordiger zorg hiertoe machtigen. De bewoner kan er ook voor kiezen het 

cliëntportaal niet te gebruiken. 

 

 Bij bewoners met een psychogeriatrische grondslag  

Alle rechten met betrekking tot het gebruik van het cliëntportaal behoren de 

vertegenwoordiger zorg toe. De vertegenwoordiger zorg kan ervoor kiezen om zelf wel/niet 

gebruik te maken van het cliëntportaal. 

 

In verband met de persoonlijke aard van de gegevens die zijn vastgelegd in de zorgdossiers van onze 

bewoners, beperken wij de toegang tot het cliëntportaal tot de bewoner en/of de 

vertegenwoordiger zorg. Dit doen wij om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

 

Momenteel is het cliëntportaal nog niet beschikbaar voor huurders van de (aan)leuncomplexen van 

de Frankelandgroep. 

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat kan ik doen?  

Ga naar de inlogpagina van het cliëntportaal https://mijn.frankelandgroep.nl en klik op ‘wachtwoord 

opvragen’. Vul in het volgende scherm uw emailadres in en klik weer op ‘wachtwoord opvragen’. U 

krijgt een email toegestuurd, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Lees voor meer 

informatie de gebruikershandleiding op onze website. 

https://mijn.frankelandgroep.nl/
https://frankelandgroep.nl/clientportaal/gebruikershandleiding


 

 

Waarom moet ik elke keer een nieuwe beveiligingscode aanvragen? 

De beveiligingscode is één uur geldig. Daarnaast dient u altijd een nieuwe code aan te vragen, 

wanneer u met een ander apparaat inlogt. De beveiligingscode vormt een extra 

beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat u de enige persoon bent die toegang krijgt tot uw 

account. Wanneer iemand anders uw wachtwoord zou achterhalen, kan deze persoon zonder 

toegang tot uw emailaccount niet inloggen in het cliëntportaal. 

 

Ik ontvang geen code meer wanneer ik probeer in te loggen, terwijl dit voorheen 

wel lukte. Hoe kan dit?  

Gebruik bij voorkeur Chrome als internetbrowser. Deze browser ondersteunt het cliëntportaal beter 

dan bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari. U kunt daarnaast proberen om uw cookies te 

verwijderen, mogelijk blokkeren deze de e-mail met de code die u nodig heeft om in te loggen. In 

Chrome kunt u de cookies op de volgende manier verwijderen: 

1. Open Chrome op uw computer 

2. Klik rechtsboven op Meer  

3. Klik op Geschiedenis > Browsegegevens wissen 

4. Vink het selectievakje bij Cookies en andere sitegegevens aan 

5. Klik op Nu wissen. 

 

Waarom is het voorblad in het cliëntportaal leeg? 

Voordat u op het voorblad terechtkomt, dient u eerst een zorgdossier te selecteren. Dit doet u door 

aan de linkerkant van het scherm op het icoontje met ‘Mijn zorgdossier’ te klikken. Hier kunt u het 

zorgdossier selecteren waaraan uw account is gekoppeld. 

 

Kan ik meerdere bewoners aan mijn account koppelen? 

In sommige gevallen mogen wij meerdere bewoners aan uw account koppelen. Dit kan bijvoorbeeld 

wanneer u de vertegenwoordiger zorg bent voor uw vader én voor uw moeder. In dat geval krijgt u 

één account voor het cliëntportaal, waarmee u inzage heeft in beide zorgdossiers. 

 



 

 

Klopt het dat ik geen rapportages kan terugzien van vóór de activatie van mijn 

account?  

Ja, dit klopt. Op het moment dat uw account wordt geactiveerd, wordt er een koppeling gelegd 

tussen het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en het cliëntportaal. U kunt daarom geen rapportages 

bekijken van het moment voordat deze koppeling is gelegd. 

 

Kan ik het cliëntportaal ook op mijn mobiele telefoon gebruiken? 

Ja, u kunt het cliëntportaal zowel op de gewone computer, laptop, tablet als smartphone gebruiken. 

 

 

Staat uw vraag er niet bij of heeft u onvoldoende antwoord gekregen op uw vraag? Stel uw vraag dan 

via clientportaal@frankelandgroep.nl. 

 


