
Hoe maak ik een account aan in 
Online Zorgplan?



Vooraf wat tips en opmerkingen:

U ontvangt een activatiemail van Online Zorg Plan en niet van Q-Support ! 

Open Online Zorgplan bij voorkeur op een PC of laptop.

Een verouderde browser ondersteunt het programma soms niet. Mocht u na de 
eerste stappen een groot vlak en wat losse blokjes zien, installeer dan een nieuwere 
versie van uw browser.

Dat doet u als volgt:

Klik op uw computer op het menu Start
Klik op Instellingen en vervolgens op systeem
Open vervolgens standaard-apps
Klik onderaan bij Webbrowser op uw huidige browser.
Klik in het venster 'Kies een app' op Google Chrome



• Zodra u toegang krijgt tot uw account krijgt u 
een mail. Let op! Deze mail kan in uw map met 
ongewenste berichten terechtkomen. 

• Klik op de knop ‘Activeren’ om uw account in 
Online Zorgplan aan te maken.

• Let op! Deze knop is 14 dagen geldig. 

Stap 1



Stap 2

• Vul uw geboortedatum in 

• En klik op de knop ‘Versturen’.

• U zit in Online Zorgplan.

• Klik op de knop ‘Volgende’.



Stap 3
• U kiest een gebruikersnaam en wachtwoord.

• Bij gebruikersnaam staat standaard uw e-
mailadres. U kunt een andere gebruikersnaam 
kiezen als u dat wilt.

• Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord 
goed. 

• Klik op de knop ‘Volgende’.



Stap 4 

• Uw account is extra beveiligd met een 
verificatiecode die u moet invullen. Dat is een 
persoonlijke code.

• Klik op de knop ‘Volgende’.

• U kiest nu op welke manier u uw verificatiecode 
wilt ontvangen. Dat kan via e-mail of een app op 
uw mobiele telefoon. 



Stap 5

• Vul de verificatiecode in die u heeft 
ontvangen.

• Klik op de knop ‘Verifiëren’. 

• Uw account is geactiveerd.

• Klik op de knop ‘Volgende’.



Welkom in uw Online Zorgplan!



Uw persoonlijk overzicht bekijken in OZP

• In het overzicht ziet u  bovenin een mapje met de 
naam mijn dossiers

• Daar klikt u op en dan ziet u onderin een regel met uw 
naam. U gaat op die regel staan en klikt nogmaals 

Nu ziet u uw hele dossier met aan 
de linkerkant in de paars/roze balk 
verschillende opties. Om uw 
overzicht van de uitkomsten van 
de enquête op te halen gaat u 
naar documenten en bijlagen



• Hier kunt u het overzicht downloaden en ook op uw 
eigen PC opslaan. Dat doet u door op de blauwe tekst 
met pijl downloaden te klikken. 

• Het document heet QVS database2021 persoonlijk 
overzicht



Hebt u vragen over het inloggen in Online Zorg Plan 

Op de website https://www.online-zorgplan.nl/contact
vindt u veel gestelde vragen.

U kunt ook bellen met de helpdesk van Online Zorgplan. Het 
telefoonnummer is 050 210 02 55. U kunt de helpdesk bellen 
van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur.

Let wel: De helpdeskmedewerkers kunnen niet in uw dossier 
met het oog op privacy. Hebt u vragen over de inhoud van uw 
dossier ( u kunt bijvoorbeeld een rapportage of document niet 
vinden) neem dan contact op met uw nazorgadviseur. 

https://www.online-zorgplan.nl/contact

