
De meerwaarde van een cliëntportaal



Even voorstellen
Matthijs Jantzen | GGz Centraal

• projectleider e-health
• projectleider cliëntportaal
• Penvoerder gebruikersvereniging Karify

• Wie zijn jullie?
• Welke vraag wil je vandaag beantwoord hebben?



Onderwerpen
• Wat is een cliëntportaal?
• Ontwikkeling en implementatie
• VIPP GGz als katalysator
• De digitale klantreis
• Impressie welkomstmodule
• Waar zit de meerwaarde voor de cliënt?
• Waar zit de meerwaarde voor de behandelaar?



Wat is een cliëntportaal



Huidige functies cliëntportaal
In het portaal van Karify kan een cliënt:
• zich voorbereiden op de intake en de behandeling
• aan de slag met zelfhulpmodules
• mailen en beeldbellen
• psycho-educatie bekijken
• online opdrachten maken
• informatie toevoegen aan zijn dossier
• informatie uit zijn dossier veilig delen

Via de App van Karify kan een cliënt:
• chatten met jou als behandelaar
• bijlages versturen
• beeldbellen



Opzetten projectorganisatie
Werkgroep Content | Administratie | Koppelingen

Bestaat werkgroep bestaat uit:
• Behandelaren
• Ervaringsdeskundigen
• Cliënten
• Cliëntenraad

Belangrijkste conclusie: 

Less is more!



Waar geen wil is…
GGz Centraal is meer dan 6 jaar in gesprek met de EPD 
leverancier over koppeling met Karify. 

Met als resultaat:



Maar nu is er de VIPP regeling



VIPP GGz als katalysator
Sinds aankondiging VIPP GGz:
• Eindelijk weer om de tafel met de EPD leverancier (Impulse)
• Impulse committeert zich aan de MedMij standaarden
• Impulse gaat koppelingen bouwen via zibs en koppeltaal

Grootste uitdaging:



Toekomstige functies cliëntportaal
Ons cliëntportaal Karify moet de centrale plek worden 
waar de cliënt alle relevante mbt zijn behandeling kan 
terugvinden. Denk aan:
• Behandelplan
• Crisisignaleringsplan
• Gespreksverslagen
• Agenda
• ROM-vragenlijsten
• een actueel medicatieoverzicht
• etc



Digitale klantreis



Compacte welkomstmodule



Wat kunnen we voor u betekenen?



Voorbereiding op de intake 



Intakeformulieren



Doelen stellen



Online interventies



Monitoring



Nazorg



Levenslang account



Meerwaarde cliënt
De cliënt: 

• Ervaart meer continuïteit in de behandeling
• Is beter voorbereid voor het volgende gesprek
• Wordt in zijn kracht gezet
• Neemt meer regie
• Heeft meer zelfinzicht
• Heeft meer tools voor herstel
• Kan familie en naasten beter betrekken



Meerwaarde behandelaar
De behandelaar kan:
• in gesprekken sneller de diepte ingaan omdat de cliënt online 

goed is voorbereid op het face-to-face gesprek
• reistijd en reiskosten besparen
• flexibeler omgaan met de uren waarop hij werkt
• beter monitoren hoe het met zijn cliënt gaat
• meer continuïteit aanbrengen in het contact met zijn cliënt
• het principe van ‘shared decision making’ beter in praktijk 

brengen
• putten uit een handige bibliotheek met psycho-educatie



Vragen?


