Karify handleiding voor cliënten
Account aanmaken
Karify is een veilige omgeving op internet voor behandeling en mailcontact
met je behandelaar. Een deel van jouw behandeling krijg je online via Karify.
Om toegang te krijgen tot de online behandelomgeving (Healthspace) heb je
een Karify account nodig. Leer Karify hier beter kennen.

Een Karify account aanmaken

Aan de slag met
online zorg
De volgende onderdelen zijn
in deze handleiding opgenomen:
• Een account
aanmaken
• Inloggen en uitloggen
• Berichten
• Mijn dossier
• Online opdrachten
Heb je nog vragen? Bekijk op
help.karify.com de volledige
handleiding.
Kom je er niet helemaal uit?
Stuur dan een e-mail naar
help@karify.com.

Je ontvangt per mail een uitnodiging van jouw instelling. Klik op de link
in die mail (‘Word lid’), vul je gegevens in en klik op ‘Maak account aan’.
Kies een veilig wachtwoord en accepteer de gebruikersvoorwaarden. Tot
slot ontvang je een mail met een link, waarmee je je e-mailadres kunt
bevestigen. Daarna kun je aan de slag!

Berichten
Via ‘Berichten’ kun je beveiligd berichten versturen en ontvangen. Ook eventuele bijlagen worden binnen Karify beveiligd verstuurd. Je kan alleen berichten
sturen naar personen die lid zijn van Karify en waar jij een connectie mee hebt.

Een bericht versturen

1. Ga via het menu naar ‘Berichten’
2. Klik op de knop ‘Nieuw bericht’
rechtsboven in beeld:

+

NIEUW BERICHT

3. Kies uit de contactlijst één of meerdere contactpersonen
4. Voeg eventueel een bijlage toe aan het bericht
5. Verstuur het bericht
Lees hier meer over hoe je een bijlage verstuurt.

Inloggen en uitloggen

Mijn dossier

Ga naar [URL] en log in met je e-mailadres en
wachtwoord.
Lukt het niet om in te loggen? Op deze pagina vind je
meer informatie over mogelijke oorzaken en oplossingen. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik op:

Bestanden toevoegen aan ‘Mijn Dossier’

Wachtwoord vergeten?
Lukt het nog niet? Neem dan contact op met de
Karify helpdesk: help@karify.com.

Uitloggen

Klik in het menu op ‘Uitloggen’ om uit te loggen.

Stel zelf je medische dossier samen. Voeg bestanden
toe zoals afbeeldingen, Word-documenten,
pdf-bestanden, links en filmpjes. Een filmpje met
uitleg, uitgebreide instructies en informatie over je
dossier vind je hier.

Online opdrachten

In Karify kun je opdrachten maken die jouw zorgverlener voor jou klaar zet. De opdrachten die voor je
klaar staan zie je op je Werkblad. Ingeleverde opdrachten worden ook in je dossier opgeslagen.
Bekijk hier alle informatie en een filmpje met meer uitleg
over online opdrachten.

