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Het cliëntportaal 
Voor toegang tot het cliëntportaal is een e-mailadres en een telefoonnummer nodig. De behandelaar 

van Trivers geeft u toegang tot het cliëntportaal. Zodra dit gebeurd is, ontvangt u onderstaande mail: 

Beste Dhr. A.B. van Testpatient-van Achternaam, 
 
U heeft toegang gekregen tot ons cliëntportaal. Hier heeft u inzicht in uw eigen dossiergegevens, 
medicatie en afspraken. 
 
Voordat u op het cliëntportaal kunt inloggen, moet u eenmalig een account aanmaken. Klik op 
onderstaande link om een pagina te openen waar u uw account kunt aanmaken door middel van 
een gebruikersnaam en wachtwoord. De link is 5 dagen geldig.  
 
https://mijn.wellbee.nl/registreer/5b1584a1e04667456ded1846968e2e6b 
 
Nadat u een account heeft aangemaakt, ontvangt u een bevestigingsmail. Deze e-mail bevat de 
link waarmee u voortaan kunt inloggen op het cliëntportaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
Trivers psychologie B.V. 

 

Via de link in de mail dient u uw account te registreren. Dit moet binnen vijf dagen na het ontvangen 

van de mail gebeuren. Wanneer u op de link klikt, krijgt u onderstaand scherm te zien: 
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Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan en druk op volgende. Het volgende scherm verschijnt: 

 

Vul de code die u via de SMS hebt ontvangen in en klik op registeren. U komt nu in het cliëntportaal. 

In het cliëntportaal ziet u welke afspraken gepland staan, welke taken er voor u klaar staan 

(bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst) en de documenten en verslagen. Uw behandelaar kan 

u via het cliëntportaal een bericht sturen, dat u via het cliëntportaal kunt beantwoorden.  
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Wanneer u een volgende keer in wilt loggen vult u steeds de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 
Daarna krijgt een per SMS een inlogcode.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw 

behandelaar of bellen naar 0165-398888. 

 

Met vriendelijke groet, 

Trivers psychologie B.V. 

Drs. J.E. Jongeneelen – de Leeuw 

GZ-psycholoog en orthopedagoog 

Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd 

 

«medebehandelaar» 

Onderzoeker/behandelaar 

 


