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Alle instructies in deze gebruikershandleiding beschrijven hoe u als 

cliënt de web Kind-app op uw smartphone gebruikt. Afzonderlijke 

gebruikershandleidingen zijn beschikbaar voor zorgverleners of 

cliënten. 
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Inloggen  
De Kind web app kan worden gebruikt met de nieuwste versie evenals 

de vorige twee van deze browsers; Chrome, Firefox, Safari, Edge. Doe 

dit als volgt:  

1. Open uw browser en ga naar https://web.kind.app/login 

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in  

3. Klik op inloggen. Opmerking: de eerste keer dat u zich 

aanmeldt, dient u uw te wachtwoord wijzigen. 

U bent nu aangemeld in de web-app. 
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Uitloggen  
U blijft aangemeld bij de web-app, tenzij u uw browser sluit of actief 

uitlogt. U kunt ervoor kiezen om op elk gewenst moment uit te 

loggen. Doe dit als volgt:  

1. Klik op Log uit in de rechterbovenhoek. 

U bent nu uitgelogd bij Kind. 

 

Neem contact op met support  
Als u problemen ondervindt met de app, stuur dan een e-mail naar: 

support@kind.app. 

 

Contact toevoegen (cliënt) 
1. Om ervoor te zorgen dat een cliënt in kan loggen in de app, 

moet u eerst het contact toevoegen. Doe dit als volgt:  

2. Log in, in de web-app. 

3. Klik op Contact toevoegen. 

4. Voer het mobiele nummer van de cliënt in. 

5. Voeg labels toe om uw cliënt gemakkelijk terug te vinden in de 

lijst met contactpersonen (optioneel). Tip: u kunt later ook 

labels voor het contact toevoegen of verwijderen. 

6. Klik op Toevoegen. 

7. Een sms-bericht met instructies voor het downloaden van de 

app wordt verzonden naar het mobiele telefoonnummer dat u 

heeft ingevoerd. 
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U heeft nu een contactpersoon toegevoegd. Onthoud dat de 

contactpersoon wordt weergegeven als In afwachting ... in de lijst met 

contactpersonen totdat de persoon zich heeft aangemeld bij de app. 

 

Filtreer lijst met contactpersonen   
U kunt eenvoudig een contactpersoon in de lijst met contactpersonen 

vinden. Doe dit als volgt:  

1. Log in, in de web app. 

2. Ga naar het tabblad: Berichten. 

3. Klik in het zoekveld boven uw contacten. 

4. Voer een trefwoord in waarmee u de lijst wilt filteren. Gebruik 

spaties tussen uw zoekwoorden om meer dan één trefwoord te 

filteren. Filtraties zijn gebaseerd op; Voornaam, achternaam, 

label en mobiel nummer. 

 

De lijst met contactpersonen toont nu alleen de contacten die aan uw 

trefwoorden voldoen. Het percentage van het totale aantal wordt ook 

weergegeven. Tip: labels zijn een geweldige manier om groepen 

cliënten en massale mailings af te handelen. 

 

Zie ongelezen berichten  
U kunt eenvoudig zien wanneer u ongelezen berichten heeft. U kunt 

dit als volgt bekijken:  

1. Log in, in de web app.  

2. Ga naar het tabblad: Berichten. 
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3. Als u een teller bij een contactpersoon ziet, betekent dit dat u 

nog ongelezen berichten heeft van uw contactpersoon. Dit 

betekent dat: 

○ U heeft de berichten van de desbetreffende 

contactpersoon nog niet gelezen 

en / of 

○ U heeft niet gelezen wat een collega heeft geantwoord. 

4. Klik op de contactpersoon om de communicatie te bekijken. 

U heeft nu de laatste communicatie met de contactpersoon 

geraadpleegd. 

 

 

Stuur een bericht naar een contact  
U kunt communiceren met een enkele contactpersoon. U doet dit als 

volgt:  

1. Log in, in de webapp. 

2. Ga naar het tabblad: Berichten. 

3. Klik op een contact. 

4. Klik in het systeemveld. 

5. Schrijf uw tekst. 

6. Klik op Sturen. 

 

U heeft nu een bericht naar verschillende contacten verzonden. Er 

wordt een notitie naar de contactpersoon verzonden, wanneer de 

contactpersoon goedkeuring heeft gegeven om berichten van Kind te 

ontvangen.  
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Creëer mailings naar meerdere contacten 
U kunt eenvoudig met meerdere contacten tegelijk communiceren. 

Ieder contact ontvangt het bericht als een enkel bericht, dus er wordt 

geen groep aangemaakt. U doet dit als volgt:  

1. Log in, in de webapp. 

2. Ga naar het tabblad: Berichten. 

3. Verstuur: Uitzenden. 

4. Selecteer de contacten waarnaar u wilt verzenden. Tip: gebruik 

de zoekbalk om te filteren op labels, namen en nummers. U 

kunt eenvoudig alle contacten tegelijk selecteren. 

5. Schrijf uw tekst.  

6. Klik op: Sturen. 

U heeft nu een bericht naar verschillende contacten verzonden. Er 

wordt een notitie naar de contactpersoon verzonden, wanneer de 

contactpersoon goedkeuring heeft gegeven om berichten van Kind te 

ontvangen.  
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