
Accorderen diensten 
CareAssist



1) Vanuit het dashboard ga je naar het menu.

2) In het menu selecteer je ‘mijn CareAssist’
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Ga naar ‘agenda’





In dit overzicht staan de geplande diensten van de geselecteerde week.

1. Het weeknummer en datum van de geselecteerde week wordt getoond.
Klik op de pijlen om een vorige week of een volgende week te selecteren.
Klik op de datum om via een kalender een andere datum te selecteren.
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2. In dit overzicht staan alle 
geplande afspraken van de 
geselecteerde week.

- Door achter  de dienst het 
vakje aan te vinken 
accordeer je de dienst. Dat 
wil zeggen dat deze dienst 
volgens de omschrijving 
gewerkt is door jou!

- Wil je de afspraak wijzigen, 
klik dan op de naam van de 
cliënt.
Er verschijnt rechts in  
beeld een nieuw venster.



In dit nieuwe venster kan je 
afspraken wijzigen.
- Je moet éérst op het potloodje 

klikken.
- Nu kan je de datum, begin-

en/of eindtijd aanpassen.
- Je kan aangeven of een 

afspraak vervalt.
- Bij bijzonderheden geef je de 

reden waarom de dienst 
gewijzigd is of vervalt.

- Let op dat je alle verplichte 
velden/  waar een * bij staat 
ingevuld hebt!

- Vergeet niet op ‘Opslaan’ te 
klikken



We zijn nog in hetzelfde overzicht.

- Door op X te klikken sluit je dit 
sub-menu.

- Door op  te klikken ga je naar 
het dashboard van de cliënt.

- Door op i te klikken kom je bij de 
cliënt details. Hier staan de 
persoonlijke gegevens vermeld 
en bij rapportage staan 
bijzonderheden beschreven.

Sluit dit overzicht bij X af.



We gaan nu verder bij 3.
Klik op 
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- Afspraken accorderen; alle afspraken van        
de geselecteerde week in één keer accorderen.

- Afspraken deaccorderen; alle geaccordeerde 
afspraken van de geselecteerde week in één 
keer deaccorderen.

- Maak PDF bestand; de afsprakenlijst wordt in  
PDf opgemaakt, waarna deze kan worden 
afgedrukt.

- Lijst met afspraken; overzicht van afspraken 
wordt geopend.

- Lijst met de declaraties; overzicht van 
ingediende declaraties wordt geopend.

- Lijst met beschikbaarheden; overzicht van de 
standaard en extra beschikbaarheid wordt 
geopend.
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Het is mogelijk om een nieuwe afspraak 
zelf toe te voegen.
- kies de datum, vul het tijdstip in.
- selecteer de client.
- Vermeld eventuele bijzonderheden.
- Let op dat je alle verplichte velden/  

waar een * bij staat ingevuld hebt!
- Druk altijd op ‘Opslaan’!



De module zoals deze hier 
beschikbaar is, is gekoppeld 
aan de zorgverlener. Niet aan 
de cliënt. Deze optie is dus 
niet bruikbaar voor jullie. Als er 
afspraken zijn over te 
declareren km dan mag je 
deze per mail aan ons 
doorgeven. We voegen ze dan 
toe aan je factuur.



Bij ‘Extra beschikbaar’ kan je 
aangeven als je extra 
mogelijkheden hebt om te 
werken.
Druk om het te bevestigen 
weer op ‘Opslaan’.



Terug bij het openingsoverzicht van de agenda. 



In dit overzicht zie je informatie 
over de geselecteerde week:
- Aantal afspraken en totale tijd hiervan.

- Aantal nog te accorderen diensten in 
de geselecteerde periode.

- Door te klikken op deze groene balk, 
worden de nog te accorderen 
diensten zichtbaar welk je na controle 
kan accorderen.

- Het donkere gedeelte geeft aan in 
welke periode je de diensten kan 
bewerken / accorderen. In het 
voorbeeld hiernaast is dit 02/12 t/m 
03/12.

- Het lichtere gedeelte geeft aan tot 
hoever je de planning vooruit kan 
inzien. In het voorbeeld is dit t/m 
31/12. Deze afspraken kan je niet
wijzigen en indien de planning nog 
niet definitief bij je bevestigd is 
kunnen deze diensten nog gewijzigd 
worden!



Accorderen van je diensten
´ Elke avond na 18.00 uur zijn je diensten online bewerkbaar voor je. Je kan ze 

controleren, zo nodig aanpassen en accorderen.
´ Elke maandagochtend  8.30 uur worden je aanpassingen en akkoord gegeven diensten 

van de voorgaande week terug gelezen . Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk 
voor jou om je diensten nog te bewerken.

´ Je kan eventuele aanpassingen daarna natuurlijk wel aan ons doorgeven zodat wij ze 
voor je verwerken.

´ We begrijpen dat deze nieuwe werkwijze een hele verandering is. Geloof me, ook voor 
ons! We willen het graag zo gemakkelijk mogelijk voor iedereen maken. Natuurlijk mag 
je altijd je aanpassingen aan ons doorgeven zodat wij ze voor je verwerken. Je zal 
echter wél moeten inloggen om je diensten te bekijken. Als je eenmaal zover bent is 
accorderen ‘een eitje’!

´ Oefening baart kunst! We willen je altijd wegwijs maken en assisteren waar mogelijk. 
Je mag altijd voor ondersteuning bellen of binnenlopen.

´ Laten we er samen voor gaan!



info@zorgservice-brabant.nl
www.zorgservice-brabant.nl
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