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Welkom bij HalloZorg!

We laten u graag zien hoe u in vijf stappen 
uw zorgnetwerk met HalloZorg kunt 
ondersteunen.

Snelstartgids

Stap 1: Inloggen

U heeft uw inloggegevens in een aparte brief of email ontvangen. 

Als u nog geen inloggegevens heeft, vraag dan een account aan via 

www.hallozorg.nl/registreren.

HalloZorg is een website, en kan worden gebruikt op desktop 

computers en op mobiele apparaten. U opent de website  

www.hallozorg.nl in uw browser (bijvoorbeeld Microsoft Internet 

Explorer of Google Chrome). Klik rechtsboven op “Inloggen”, en vul 

uw naam en wachtwoord in. 

Stap 3: Het zorgnetwerk staat centraal

HalloZorg brengt uw zorgnetwerk online bij elkaar. Bijvoorbeeld de 

kinderen, de buren, en de vaste thuiszorgers.

Met HalloZorg blijven alle betrokkenen op de hoogte van de actuele 

situatie, en worden zorgtaken optimaal verdeeld.

U kunt zelf nieuwe contacten aan het zorgnetwerk toe voegen. 

De nieuwe contactpersoon krijgt automatisch een uitnodiging per 

e-mail.

klik op bewerken 
om een foto toe 
te voegen

Inloggen Aanmelden

klik hier om in 
te loggen

Stap 2: Contactgegevens 

Op uw persoonlijke pagina vult u uw contactgegevens in. De 

persoonlijke pagina opent u door in de contactenlijst op uw foto 

te klikken. Vergeet niet om een foto toe te voegen, zodat uw 

contactpersonen u direct herkennen. 

Op uw persoonlijke pagina ziet u altijd een overzicht van alle acties 

en afspraken die aan u zijn gekoppeld. U kunt hier verzoeken 

accepteren of afwijzen, en verzoeken doorschuiven naar andere 

contactpersonen.
klik hier om een 
contact toe te 
voegen



Meer informatie vindt u online:  www.hallozorg.nl

Zorgen doe je samen met HalloZorg

Met HalloZorg kunt u eenvoudig sensoren koppelen, bijvoorbeeld voor aanwezigheidsdetectie, 
valdetectie, of medicijninname. Vraag naar de mogelijkheden!

Vragen

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

www.hallozorg.nl/meerinformatie 

contact@hallozorg.nl 

085-4018131

Wij willen de hallozorg oplossing graag verder verbeteren. Heeft u 

suggesties voor verbeteringen? Laat het ons weten! 

Stap 4: Coördineer de zorg

Met de gedeelde actielijst en agenda kunt u taken en afspraken 

signaleren en afstemmen. Zo kunt u vragen of iemand wil helpen met 

de boodschappen. Ook kunt u de thuiszorg vragen om een keer extra 

te komen.

Met de +-knop kunt u een nieuwe taak of afspraak toevoegen. Eén 

keer per dag wordt per e-mail een overzicht gestuurd aan alle mensen 

in uw netwerk. 

U kunt de vraag ook bij één persoon neerleggen door de vraag naar 

een persoon in de actielijst te slepen. Er wordt direct een e-mail 

verzoek gestuurd. 

Stap 5: Blijf op de hoogte

De zorg verloopt beter als iedereen op de hoogte blijft.  

U kunt met berichten in één keer met uw hele groep  communiceren. 

Ook kunt u sensoren koppelen; hiermee kan de hele groep zien of 

alles goed gaat. U bepaalt zelf welke sensoren u gebruikt, en wie 

de informatie mag zien.

u kunt taken en 
afspraken naar 
personen slepen

Stap 6: Mobiele toegang

U kunt HalloZorg gebruiken op uw PC, iPad of tablet. Gebruik van 

oude browsers kan tot problemen leiden, deze kunnen verholpen 

worden door een recente browser te installeren. Plaats eenvoudig 

een snelkoppeling op uw startscherm van uw iPad of tablet.

hier kunt u een  
nieuwe taak
toevoegen


