
met 
Familienet

Starten

voor familie



Wat is 
Familienet
Familienet is hét leukste en makkelijkste 
communicatiemiddel in de zorg. Met Familienet 
heeft u snel en eenvoudig contact met de 
medewerkers via een persoonlijke pagina. 
Zo blijft u altijd goed op de hoogte van
belangrijke en mooie momenten in het 
dagelijks leven van uw vader, moeder 
of partner en blijven bijzondere 
herinneringen bewaard.

Dit kunt u met Familienet



Bekijk berichten, foto’s, video’s en documenten
Een verslag van de wandeling in het park bijvoorbeeld of 
de leuke muziekmiddag. En, nog leuker: de medewerker 
voegt er een foto of video aan toe.

Gebruik een gezamenlijke agenda
Zijn er activiteiten,afspraken of taken relevant voor de 
familie? Dan zet de medewerker ze gemakkelijk in de agenda. 
Nu weet iedereen welke belangrijke momenten er zijn en 
hoe u eventueel kunt bijdragen.

Gebruik een forum voor contact tussen families
Op het Forum kunnen families onderling onderwerpen  
met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld het plannen van een 
uitstapje met iedereen van de afdeling.

Maak het digitale Levensboek
Het Familienet Levensboek is een beschrijving van de  
geschiedenis van de hoofdpersoon met daarbij een tijdlijn 
die door de familie met gebeurtenissen wordt gevuld.
Iedereen draagt bij aan het compleet maken van de 
tijdlijn in woord en beeld. Geweldig om samen te bekijken!

De familie doet zelf ook mee 
Plaats een leuke reactie op een bericht van een 
medewerker, regel het bezoek in de agenda of 
plaats zelf foto’s van een leuk uitstapje.



blij van 
Familienet

Waarom 
wordt u

Erg makkelijkin gebruik op computer, tablet en smartphone.

Mooie 

momenten 

meebeleven 

in woord en 

beeld.

De 

samenwerking 

verbetert.



In het 

levensboek 

samen foto’s 

kijken en naar 

favoriete muziek 

luisteren.

Goed op de hoogte vanhet dagelijks leven en de activiteiten.

Communicatie met de mede-werkers is veel beter, sneller en handiger.



Familienet
Familienet is in 2005 in de praktijk ontstaan 
rondom Frieda, de moeder van de initiatiefnemers. 
Inmiddels wordt Familienet met veel plezier gebruikt 
door honderden zorgorganisaties.

in de 
praktijk

"Een bewoner was 
jarig, maar te ziek om 
de dag in de huiskamer 

te kunnen vieren. Hij werd 
tijdens de gezamenlijke lunch 

met bed en al naar de huiskamer 
gereden waar hij toegezongen 
werd. Dit werd gefilmd en later 

op Familienet geplaatst. Zo 
kon de hele familie meege-

nieten. Prachtig vonden 
ze dat!"

"Foto’s ontroeren 
vaak het meest zo 

plaatste ik een foto van 
een bewoner die ik met een 
activiteit kon motiveren om 

te gaan schilderen toen kreeg 
ik een reactie van zijn dochter 
dat haar dat ontroerde en dat 

haar vader dat vroeger ook 
deed  Nu zit hij bij een 

kunstclub."

"De zoon van 
een van onze 

bewoners woont 
in Zuid-Amerika, hij 

stuurt vaak foto's waar 
we samen met haar 

naar kijken. Ze is 
dan heel blij."

"Prachtig om 
een mooie foto 

te kunnen plaatsen 
van een blije bewoner 

die in het bijzijn 
van familie vaak 

verdrietig is."

"We 
krijgen zoveel 
mooie en lieve 

opmerkingen van 
familie via Familienet. 

De waardering en 
betrokkenheid over 

en weer wordt 
vergroot."

"Geweldig
om mijn moeder 
te zien twisten 

op muziek."

"Het ontvangen 
van een foto van 

mijn vader die een 
enorme lachbui 

heeft."

"Zonder
Familienet missen 

wij als familie toch een 
deel van de activiteiten. 

Mijn grootmoeder kan het 
zelf niet navertellen. Door 
Familienet ben je er voor 

je gevoel beter bij 
betrokken."

"Een 
zoon die in 

China woont kan 
op deze manier 

zien hoe het met 
zijn moeder 

gaat."



Vraag om een inschrijfformulier bij de zorginstelling. 
U ontvangt daarna een uitnodiging.

Als eerste contactpersoon accepteert u de uitnodiging 
en ontvangt direct een mail met tips voor het gebruik. 

Log in op Familienet en nodig andere familieleden uit.

Gebruik alle handige én leuke functies van Familienet. 

Een uitgebreide handleiding vindt u online op de 
Help pagina. Zie familienet.nl/help-familie

Aan de slag met Familienet 
Starten met Familienet is gelukkig makkelijk. Volg de 
stappen hieronder en start gelijk:

We wensen u en uw familie 
heel veel plezier met
Familienet.

1
2
3
4
5

We wensen u veel plezier en succes met Familienet

Wij doen mee met  

INSCHRIJFFORMULIER

Vul alle gegevens in en lever dit formulier in bij uw contact-

persoon van de zorginstelling. U ontvangt vervolgens een 

e-mail met de uitnodiging voor de Familienet pagina. 

De eerste contactpersoon beheert de Familienet pagina en 

nodigt andere familieleden uit.

EERSTE CONTACTPERSOONVoornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Voornaam:

Achternaam:

Afdeling:

JA 
graag! 

CLIENT BEWONER

We wensen u veel plezier en succes met Familienet

Wij doen mee met  

INSCHRIJFFORMULIER
Vul alle gegevens in en lever dit formulier in bij uw contact-

persoon van de zorginstelling. U ontvangt vervolgens een 

e-mail met de uitnodiging voor de Familienet pagina. 

De eerste contactpersoon beheert de Familienet pagina en 

nodigt andere familieleden uit.

EERSTE CONTACTPERSOON
Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Voornaam:

Achternaam:

Afdeling:

JA 
graag! 

CLIENT BEWONER

We wensen u veel plezier en succes met Familienet

Wij doen mee met  

INSCHRIJFFORMULIERVul alle gegevens in en lever dit formulier in bij uw contact-
persoon van de zorginstelling. U ontvangt vervolgens een 
e-mail met de uitnodiging voor de Familienet pagina. 

De eerste contactpersoon beheert de Familienet pagina en 
nodigt andere familieleden uit.

EERSTE CONTACTPERSOON

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Voornaam:

Achternaam:

Afdeling:

JA 
graag! 

CLIENT BEWONER

INSCHrIjFForMuLIEr

Bekijk ook ons filmpje 
www.familienet.nl/dit-is-familienet 



w w w . f a m i l i e n e t . n l

verbindt familie met zorg 


