
Handleiding 

Connecties en profiel 
 

  



In deze handleiding lees je meer over de verschillende functies en opties in Caren. 

 

Profiel 

We beginnen bij het tabblad ‘profiel’.  

 

 

Als je zelf zorg krijgt, zie je hier jouw informatie. Als je bent uitgenodigd voor het zorgnetwerk, staat 

die gegevens onder ‘ik zorg voor’. In de cirkel ernaast zie je de naam van degene die is uitgenodigd 

voor het zorgnetwerk. Als je hierop klikt zie je jouw gegevens in het profiel. 

 

In het profiel kun je een foto toevoegen. Klik daarvoor op ‘bestand kiezen’.  



Kies een foto die op je computer staat en klik hier op ‘open’. Caren laadt de foto en daarna krijg je 

hem te zien in je profiel. 

Let op: je profielfoto is zichtbaar voor iedereen. Ook voor de zorgaanbieder.  

 

 

 

 

In het profiel kun je ook nog extra informatie invullen, zoals je naam, geboortedatum en je 

telefoonnummer. Het profiel is ook de plaats waar je je wachtwoord kunt wijzigen.  

Het is belangrijk dat je je telefoonnummer invult. Op dit nummer krijg je straks een smsje met een 

code. Deze moet je invullen in Caren om ook bij de medische gegevens te kunnen.  

 

Connecties 

Als je nu naar het tabblad ‘connecties’ gaat, vraagt Caren om een code in te voeren. Deze wordt via 

een sms naar je telefoon gestuurd. Vul de 6 cijfers in het vakje in. Daarna klik je op ‘bevestigen’. 

Deze code moet je een keer per dag invullen als je in Caren werkt.  

 



Daarna kun je in ‘connecties’ zien aan wie je bent gekoppeld. In dit voorbeeld zijn de 

telefoonnummers en e-mailadressen weggehaald. Maar jij kunt dit in Caren wel zien van jouw 

connecties.  

 

In dit voorbeeld zijn Chris, Kirsten en Liselot gekoppeld. Liselot is de beheerder van de groep.  

 

Onderaan zie je ook aan welke zorgaanbieder je bent gekoppeld. In dit geval is dat Reinaerde. Zij 

kunnen (deels) meekijken in jouw profiel. Er staat onder ‘zorgaanbieders’ ook welke mogelijkheden 

zij in Caren aanbieden en waar ze toegang toe hebben.  

Dit was de korte uitleg over ‘connecties’ en ‘profiel’ 

  

 
 

 

  

 
 

  


