
  

  
  

    



      

Welkom bij Liv!  

Liv is een webapplicatie. Het voordeel hiervan is dat je kan wisselen tussen apparaten om in 
te loggen. Dit geldt ook voor de cliënt. Wel kan je Liv op je startscherm zetten als een ‘app’, 
zodat je ook notificaties ontvangt en Liv gemakkelijk kan terugvinden op je tablet. Als je de 
desktopversie gebruikt (op je computer of laptop) kan je Liv als favorieten instellen. Zo kan 
je Liv ook weer gemakkelijk terugvinden wanneer je de internetbrowser opent.  

  

Eerst een paar handige tips om het gebruik van Liv nog beter te maken:  
 
✓ De Liv omgeving voor de behandelaar is niet geoptimaliseerd voor de telefoon. Dat 
betekent dat je als behandelaar Liv het beste kunt gebruiken voor de computer, laptop of 
tablet.  
✓ Zorg voor een goede internetverbinding. Op sommige plekken werkt je internetbereik of  
 Wifi minder goed.  
✓ Wanneer je niet steeds opnieuw wilt inloggen als je Liv opent, internetbrowser 

vragen om je wachtwoord automatisch op te slaan bij de eerste keer  kun je je inloggen.  
✓ Liv werkt het best met de internetbrowser Google Chrome, ook wanneer je een 
Apple   apparaat gebruikt. Als je voor Google Chrome kiest met een Apple apparaat, 
volg dan de instructies voor Windows en Android.  

 

  
Instructies installeren Liv op de computer of laptop 
Hieronder lees je hoe je Liv kan installeren op Windows en Apple desktop.  

 

Windows bureaublad 

1) Open Google Chrome (of een andere internetbrowser)   
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl  
3) In de zoekbalk (waar je typt om naar websites te gaan) zie je een computer met pijltje 
naar beneden of een vierkantje of 3 vierkantjes met een ‘+’. Klik hierop: 
   

  

4) Liv wordt nu geïnstalleerd als (web)applicatie op je computer en bureaublad. Zo is het 
nog gemakkelijker om met Liv te werken!  

http://www.poh.mijnliv.nl/
http://www.poh.mijnliv.nl/


Windows favorieten  
 
1) Open Google Chrome (of een andere internetbrowser)   
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl  
3) In de zoekbalk (waar je typt om naar websites te gaan) staat helemaal rechts een 
sterretje. Klik deze aan:  
 

 
 
4) Nu heb je Liv als favoriet gemaakt en staat deze automatisch onder je zoekbalk van je 
internetbrowser, zodat je Liv snel kan openen de volgende keer. 
  
  
Apple MacOS bureaublad 
 
1) Open de Safari internetbrowser (pictogram met het kompas) 
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 
3) Sleep de URL of het icoontje van de website naar het bureaublad of het Dock (rechts 
van de scheidingsstreep) van je Mac 
4) Liv staat nu als (web)applicatie op je bureaublad of in het Dock. Selecteer de 
snelkoppeling en druk op ‘enter’ om de titel van de snelkoppeling aan te passen. Bevestig 
de naamswijziging door nogmaals op enter te drukken 
 
 
  
 
Apple MacOS favorieten 
 
1) Open de Safari internetbrowser (pictogram met het kompas) 
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 
3) Klik in de menubalk bovenin op ‘Bladwijzers’ (Bookmarks) 
4) Kies voor ‘Boeg bladwijzer’ (Add bookmark) 
5) Nu heb je Liv als favoriet gemaakt en staat deze automatisch onder je zoekbalk van je 
internetbrowser 
 
Je kunt de website ook als favoriet toevoegen met de toetscombinatie command⌘  + D   

 

Klopt deze uitleg niet met de tekentjes die je ziet op jouw apparaat? Voor hulp bij andere 
versies van Apple raadpleeg de supportpagina.  
  

http://www.poh.mijnliv.nl/
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https://cmgnl.sharepoint.com/sites/coachjezelfliv/Gedeelde%20documenten/General/Handleidingen%20Liv/Handleiding%20oefeningenoverzicht%20Liv.pdf


Instructies installeren Liv op de tablet  
Hieronder lees je hoe je Liv kan installeren op Android en Apple tablet.   
 
 
ANDROID TABLET   
 
1) Open Google Chrome (of een andere internetbrowser)   
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord  
3) Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes: 

 

  
4) Tik op toevoegen aan startscherm. Liv staat nu net als een gewone applicatie op het 
startscherm van je tablet. Je kunt het icoontje ook verplaatsen naar een andere pagina op 
je tablet. Zo kun je Liv gemakkelijk terugvinden op een plek die goed voor jou werkt! 
 
  
Apple iPad 
 
1) Open de Safari internetbrowser (pictogram met het kompas) 
2) Ga naar www.poh.mijnliv.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 

3) Klik onderaan in de browser op de knop met het ‘+’ teken of een vierkantje met pijltje   
4) Klik en kies ‘Zet in beginscherm’ (Add to home screen). Pas eventueel de titel aan 
5) Klik op ‘Voeg toe’ (Add)  
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