
Indien de cliënt een mentor of curator heeft, dan is dit de wettelijke vertegenwoordiger. 
De wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage van het cliëntdossier. De 
wettelijke vertegenwoordiger kan de begeleiding vragen om een koppelcode voor 
Caren. De cliënt mag deze ook vragen. Deze koppelcode is nodig om het clientdossier 
in te zien via Caren.
De begeleider stuurt de brief met de koppelcode altijd naar de wettelijk vertegenwoordiger. 
Het is vervolgens aan jou als wettelijk vertegenwoordiger hoe je het verder wil afspreken 
met de cliënt. Let op: De begeleider licht altijd beide partijen in over de aanvraag en afgifte 
van de koppelcode. 

Koppelen aan Caren:  
Volg de stappen voor het inloggen/koppelen op www.carenzorgt.nl. De persoon die als 
eerste koppelt aan Caren is ook meteen de beheerder. De beheerder bepaalt wie wel en 
niet kan meelezen. Zie hiervoor de onderstaande uitleg. 

Beheerder van Caren:  
Ben jij als wettelijk vertegenwoordiger niet de eerste die inlogt, dan kan het gebeuren dat 
je geen toegang krijgt tot Caren als de cliënt beslist deze toegang niet te geven.  
De Haardstee kan dit niet veranderen als een wettelijk vertegenwoordiger dat zou willen. 
Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de cliënt/vertegenwoordiger.
• Wanneer de persoon die voor het eerst Caren gaat koppelen ook de persoon is die de 

zorg ontvangt, dan is deze persoon de beheerder. Echter kan dit beheer niet worden 
overgedragen aan iemand anders. Wel kan deze persoon (zorgontvanger) anderen 
toegang geven door deze persoon als “helper” uit te nodigen. 

• Wanneer de persoon die voor het eerst Caren gaat koppelen niet de persoon is die de 
zorg ontvangt, maar wel iemand is die het account beheert van de persoon die zorg 
ontvangt, dan kan het beheer van het account wel worden overgedragen aan iemand 
anders. Een voorbeeld is een wettelijk vertegenwoordiger die het account beheert 
van Piet Haardstee en het beheer wil overdragen aan een nieuw aangestelde wettelijk 
vertegenwoordiger.  

Het beheer kan dus worden overgedragen indien je een (Caren)zorgpagina hebt 
aangemaakt voor een ander. Ontvang je zelf zorg en heb je de zorgpagina gemaakt onder 
je eigen naam dan kan het beheer niet worden overgedragen. 

Voor meer informatie kun je kijken op Beheer overdragen: Caren (freshdesk.com)
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