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Algemene voorwaarden
Cliëntportaal Mijn Geriant

U bent cliënt bij Geriant en daarom krijgt u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger  toegang tot 
het cliëntportaal van Geriant: ‘Mijn Geriant’  (wanneer wij ons in deze voorwaarden richten tot u 
dan wordt tevens de eventuele (wettelijk) vertegenwoordiger bedoeld) Via Mijn Geriant kunt u uw 
zorgdossier digitaal bekijken. Zo heeft u altijd inzage in de zorgrapportages die wij maken en kunt 
u uw zorgplan bekijken. U kunt uw zorgdossier zelf inzien of iemand anders toegang geven tot 
uw dossier, zoals een familielid of een door u aangewezen persoon. Op die manier zijn u en uw 
naasten altijd op de hoogte en bepalen we samen welke zorg het beste bij u past.  
U heeft het recht om uw dossier in te zien wanneer u dat wilt.  Geriant wil graag met u delen 
hoe wij onze zorg voor u organiseren. Zo kunt u zien wie de betrokken zorgverleners zijn, wat 
er gerapporteerd wordt, het behandelplan en de behandelovereenkomst. Om het gebruik van 
cliëntportaal soepel te laten verlopen zijn er spelregels afgesproken. Deze spelregels zijn vertaald 
in deze algemene voorwaarden. 

Samenvattend zijn de belangrijkste spelregels:

1. Er is één account voor u beschikbaar. U kunt ervoor kiezen om iemand anders namens u 
te laten inloggen. Het is nodig dat u daarvoor expliciet toestemming geeft. Samen met de 
casemanager bepaalt u wie er toegang krijgt tot het cliëntportaal Mijn Geriant.

2. Om de veiligheid te borgen wordt bij toegang altijd een sms en een email verstuurd. Om een 
account te kunnen aanmaken is het noodzakelijk dat u beschikt over een mobiele telefoon 
waar een sms naartoe kan worden gestuurd  en een emailadres waar een email naar toe kan 
worden verzonden.

3. Wanneer er een account voor u  is aangemaakt  ontvangt u van ons de inlogcodes. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het activeren en daadwerkelijk inloggen. U krijgt daarvoor alle 
informatie die u nodig heeft. Technische vragen kunt u stellen aan de helpdesk. Heeft u 
inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de rapportage, dan kunt u contact opnemen met uw 
casemanager.

4. Het privacyreglement van Geriant is van toepassing bij het gebruik van het cliëntportaal.
5. Wanneer er in strijd met de voorwaarden en/of het privacyreglement wordt omgegaan, kan 

Geriant de toegang tot het cliëntportaal beëindigen.  
6. De toegang eindigt altijd binnen 6 weken nadat u uit zorg bent gegaan. 
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Algemene voorwaarden
Cliëntportaal Mijn Geriant

Algemeen
Het cliëntportaal bij Geriant is een beveiligde website waarmee op een eenvoudige manier gegevens uit het cliënt-
dossier geraadpleegd kunnen worden. Het cliëntportaal biedt de mogelijkheid om gedeeltes van de gegevens te 
bekijken die in het cliëntdossier zijn opgeslagen. Met het ondertekenen van deze voorwaarden op het ‘Registratie-
formulier cliëntportaal’, stemt u in met de richtlijnen voor het gebruik van het cliëntportaal. In deze voorwaarden 
maken we gebruik van meerdere begrippen. Een overzicht van de begrippen en de betekenis daarvan vindt u 
onderaan dit document.  

Reikwijdte 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het cliëntportaal.  

Vertegenwoordiging
Er is één account beschikbaar om in te loggen in het cliëntportaal. Eén voor u of één voor uw (wettelijk) verte-
genwoordiger. U of uw wettelijk vertegenwoordiger kan aan één persoon toestemming geven om namens u in te 
loggen.
1. Wanneer u niet meer in staat bent om zelf goed in te schatten wat voor u van belang is, dan treedt, in onder-
staande volgorde, als vertegenwoordiger voor u op:
a. De curator of mentor wanneer u onder curatele staat of er mentorschap is ingesteld;
b. De persoonlijk gemachtigde wanneer u deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon de taak niet op 
zich neemt;
c. Uw echtgenoot of andere levensgezel, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt;
d. Uw broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt.
2. Wanneer u wel in staat bent om in te schatten wat voor u van belang is, heeft u de mogelijkheid een andere 
persoon schriftelijk te machtigen die in uw plaats als vertegenwoordiger kan optreden. 
3. De toestemming kan door u of uw  wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
4. De persoon, die als vertegenwoordiger is aangewezen,  zal de functie van vertegenwoordiger goed uitvoeren en 
zal u zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken betrekken.
5. Indien de vertegenwoordiger optreedt namens u als cliënt, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen na 
die zijn bepaald door de wet en dit reglement, tenzij het nakomen van deze verplichtingen ervoor zorgen dat de 
verantwoordelijke zijn taak niet goed kan uitvoeren. 

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden in overeenstemming met het privacyreglement van Geriant 
verzameld en verwerkt. Het privacyreglement is ook van toepassing op de persoonsgegevens in het cliëntportaal. 
Daar vindt u ook de omschrijving van de begrippen.

Bewaartermijn
Conform de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst hanteert Geriant voor het bewaren van gegevens een 
termijn van 20 jaar.  
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Inschrijven en aanmaken profiel
1. Inschrijving en aanmaken van een profiel
Voor het gebruik van sommige onderdelen van het cliëntportaal wordt bij inschrijving gevraagd om een persoon-
lijk profiel aan te maken. Daarvoor ontvangt u een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die 
samen de ‘inschrijfgegevens’ vormen.  Deze inschrijfgegevens dienen correct en actueel te zijn. Wanneer u zich in-
schrijft of een profiel aanmaakt voor het cliëntportaal is het niet toegestaan om u voor te doen als iemand anders. 
Wanneer Geriant dit constateert, kan Geriant u de toegang en het gebruik van het cliëntportaal ontzeggen zonder 
dit van tevoren aan te hoeven geven. Wanneer u uw inschrijfgegevens deels of volledig wilt wijzigen, dient u dit via 
het cliëntportaal van Geriant door te voeren. 

2. Het gebruik van andere gebruikersnamen/wachtwoorden
Wanneer u een account aanmaakt op het cliëntportaal, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de 
vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens 
door anderen te laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden (in licentie) geven of aan derden 
overdragen, verkopen of toekennen. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voor-
waarden worden beschouwd. Alle gebruik van en activiteiten op uw account van het cliëntportaal van Geriant 
vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Ook wanneer uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming, 
door een ander worden gebruikt of wanneer een ander toegang heeft tot een computer waarmee uw profiel te 
bereiken is of een computer die daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld door de inschrijfgegevens die 
daarop zijn opgeslagen. Wanneer u denkt dat uw profiel niet meer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, 
diefstal of openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens die op het cliëntportaal zijn opgeslagen), dient u 
de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen of Geriant hiervan direct op de hoogte te stellen. U 
kunt hiervoor de helpdesk van Geriant benaderen. 

3. Aanvullende voorwaarden
U heeft een mobiele telefoon waarop u SMS kunt ontvangen en een emailadres waarnaartoe gemaild kan worden. 
Uw account is toegankelijk via het cliëntportaal en dit is uitsluitend voor persoonlijke gebruik bedoeld. U bent zelf 
als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u toch toestaat om dit deel van het 
cliëntportaal te gebruiken of toegang te verlenen. U mag zich voor het gebruik van dit deel van het cliëntportaal 
niet voor doen als iemand anders. U stemt ermee in dat u op uw account binnen het cliëntportaal geen obscene, 
onzedelijke of beledigende taal gebruikt of beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander 
materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige 
aard plaatst. U stemt ermee in bij het gebruik van uw persoonlijke account geen (etnische) beledigingen, religi-
euze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen te plaatsen. U stemt ermee in uw account 
binnen het cliëntportaal alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van 
deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. U mag nooit op commer-
ciële of andere niet toegestane wijze gebruikmaken van materiaal van uw account door middel van publicatie, 
doorverzending, distributie, opvoering, opslag of andere manieren. U stemt ermee in dat u het cliëntportaal en de 
daarbij horende software, hardware en/of servers op geen enkele manier zult verstoren, overspoelen, aanvallen 
of veranderen of zal onderwerpen aan andere ingrepen. Pogingen om toegang tot de servers van Geriant of haar 
internetprovider te krijgen, op een andere manier dan via https-verzoeken via het internet, zijn niet toegestaan. Dit 
geldt ook voor het gebruik van beheerderswachtwoorden of het voordoen als beheerder. Voor Geriant kan dat een 
reden zijn om de toegang tot het cliëntportaal te beëindigen.
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Beëindigen toegang tot het cliëntportaal
De toegang tot het cliëntportaal wordt door Geriant beëindigd, 6 weken nadat u uit zorg bent gegaan of in ge-
val van overlijden. Geriant heeft het recht om de toegang tot het cliëntportaal direct te blokkeren als er naar het 
oordeel van Geriant sprake is van (een vermoeden van) misbruik van (gegevens van) het cliëntportaal of wanneer 
er in strijd met deze algemene voorwaarden wordt gehandeld. Geriant kan ook in overleg met u of uw (wettelijk) 
vertegenwoordiger besluiten de toegang tot het cliëntportaal te sluiten. Bijvoorbeeld omdat u of uw (wettelijk) 
vertegenwoordiger dit zelf wenst.

Privacy en beveiliging
Het cliëntportaal is een beveiligde website. Dit is te zien aan de adresbalk (URL). Als de URL met https:// begint (en 
niet met http://) komt de internetpagina van een beveiligde server. Dit betekent dat de gegevens in het cliëntpor-
taal niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die hiervoor geen toestemming hebben. Door in de 
adresbalk op het icoontje van het hangslot te klikken, kan gecontroleerd worden of er een verbinding is met de 
beveiligde server van Geriant en is er meer informatie te lezen. Geriant wil graag weten hoe vaak het cliëntportaal 
gebruikt wordt. Om deze reden registreert Geriant elke keer dat u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger inlogt.  Voor 
de gegevens in het cliëntportaal gelden dezelfde regels als voor het digitale cliëntdossier. Geriant gaat conform 
het privacyreglement, zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens die via het cliëntportaal worden verwerkt. 
U of uw (wettelijk) vertegenwoordiger gaat zorgvuldig om met de gegevens die zichtbaar zijn via het cliëntportaal. 
Het omgaan met de eigen cliëntgegevens of het opslaan, afdrukken of verspreiden van de eigen cliëntgegevens 
gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid of die van uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Geriant bewaart per-
soonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer 
noodzakelijk zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden. Geriant heeft adequate technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautori-
seerde toegang en niet-geautoriseerde bekendmaking. 

Auteursrecht
Behalve de eigen cliëntgegevens mag niets van het cliëntportaal worden gekopieerd, of openbaar gemaakt, in 
welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geriant. Het cliëntportaal is voor 
persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg die is besteed aan de samenstelling van het cliëntportaal, kunnen onvolkomenheden ontstaan. 
Geriant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, 
die u als gebruiker zelf heeft toegevoegd op het cliëntportaal.

Wijzigingen
Geriant heeft het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar privacy-beleid en deze algemene voor-
waarden cliëntportaal, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving.


