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Aan:  
alle eerste contactpersonen/wettelijk vertegenwoordigers 
en verwanten van cliënten van Abrona 
   

 
 
Kenmerk: CFA 17.011       Huis ter Heide, 23 oktober 2017 
Betreft:  Uitnodiging 
 
 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 
Wij nodigen u graag uit voor een thema bijeenkomst: ‘Wie beslist er in het cliëntportaal’?  
op 27 november 2017 
van 19.15 tot 21.00 uur , inloop met koffie vanaf 19.00 uur 
in ’t Lichtpunt, Abrona locatie Sterrenberg, 
 Sterrenberglaan 6, 3712 XA Huis ter Heide 

 Telefoon: 088 201 99 11 
 
Op 13 april jl. hebben wij een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Samenwerken in het nieuwe 
ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Tijdens deze bijeenkomst is informatie gegeven over het ECD, het 
medewerkerportaal en cliëntportaal. Met elkaar zijn zorgen, wensen, verwachtingen, kansen en tips 
gedeeld over digitale samenwerking tussen cliënten, familie en medewerkers. Zie voor het verslag van 
deze bijeenkomst: http://cfabrona.nl/notulen-en-verslagen. 

Eén van de wensen was het organiseren van informatiebijeenkomsten op elke locatie waarbij aan ouders, 

cliënten en medewerkers het cliëntportaal wordt uitgelegd. Deze bijeenkomsten worden inmiddels 
georganiseerd op elke locatie.  
 
Alle medewerkers werken inmiddels in het medewerkerportaal en ook het cliëntportaal is nu beschikbaar. 
Via het cliëntportaal wordt informatie over de zorg en ondersteuning gedeeld en dat kan behulpzaam zijn 
bij de samenwerking tussen cliënt en medewerkers. Uitgangspunt is dat, vanuit gelijkwaardigheid en 

dialoog, de cliënt eigen regie en zeggenschap ervaart. 
In het cliëntportaal kunnen familie en vertegenwoordigers ook toegang krijgen waardoor meer 
betrokkenheid, communicatie en afstemming mogelijk is met én tussen cliënt, familie en medewerker. 
Het cliëntportaal is echter van de cliënt. De cliënt bepaalt wie meeleest in zijn/haar cliëntportaal. Dit kan 
vragen oproepen zoals: Kan de cliënt deze keuze maken? Wie bepaalt wat de cliënt kan? Wat is dan de 
rol van de (wettelijk) vertegenwoordiger in het cliëntportaal? Wie krijgt toegang tot het cliëntportaal? 

 
Naast de uitleg over het cliëntportaal, die op elke locatie wordt gegeven, wil de CFA u de gelegenheid 
geven om een lezing bij te wonen hoe om te gaan met deze vragen over besluitvorming van cliënten in 

het cliëntportaal.   
De lezing wordt verzorgd door mr. K. (Kees) Blankman, universitair docent Familie-, Jeugd- en 
Gezondheidsrecht aan de Juridische faculteit van de VU (Vrije Universiteit) en rechter-plaatsvervanger bij 
de rechtbank.  

 
Vooraf aan de lezing geeft Helena Neven, projectleider ECD, u een korte toelichting over de stappen die 
zijn gezet richting het cliëntportaal en tijdens/na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen aan de 
heer Blankman. 
 
Aanmelding: 
Vanwege de capaciteit van ’t Lichtpunt adviseer ik u om u zo snel mogelijk aan te melden maar uiterlijk 
vóór 20 november a.s. Dit kan per mail aan cfa@abrona.nl.  

Wij hopen u op 27 november a.s. te begroeten. 
 

Namens de Centrale Familieraad Abrona, 

Ernst Blankestijn, voorzitter 
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