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Uw MyMindspace account activeren
1. U vraagt een MyMindspace account aan via dit aanmeldingsformulier op onze website.
2. Vervolgens ontvangt u een aanmeldmail met een link om uw MyMindspace account te
activeren. Deze link is twee weken geldig.
3. Klik op de knop “Account activeren” in de aanmeldmail.
4. Het volgende scherm opent in uw internet browser:

5. U vult hier uw e-mailadres (waarmee u zich geregistreerd hebt) in en maakt een wachtwoord
aan. Het wachtwoord dient minimaal 8 tekens, lang te zijn, minimaal 1 hoofdletter te
hebben, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bijvoorbeeld een uitroepteken, vraagteken).
6. Vervolgens logt u in met uw e-mail adres en zojuist aangemaakte wachtwoord.
7. U ontvangt nog een extra verificatiecode per mail. Vul deze in om in te loggen.
Let op: bij elke inlogpoging wordt een nieuwe code verzonden die steeds 15 minuten geldig is.
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MyMindspace account aan uw EPD of HIS koppelen
Raadpleeg de specifieke handleiding van de koppeling tussen uw EPD of HIS en MyMindspace.
Deze is op te vragen via helpdesk@mymindspace.nl

Inloggen op MyMindspace
1. Type in uw browser app.mymindspace.nl
Het volgende scherm verschijnt:

2. Vul het e-mail adres in waarmee u bij ons geregistreerd bent en uw eerder gekozen wachtwoord.
3. U ontvangt nog een extra verificatiecode per mail. Vul deze in om definitief in te loggen.
Let op: bij elke inlogpoging wordt een nieuwe code verzonden die steeds 15 minuten geldig is.

Wachtwoord vergeten?
1. Type in uw browser app.mymindspace.nl
2. Klik linksonder in het inlogscherm op ‘wachtwoord vergeten’
3. U ontvangt een mail met daarin een link om opnieuw uw wachtwoord in te stellen.

Direct inloggen vanuit uw EPD of HIS
Raadpleeg de specifieke handleiding van de koppeling tussen uw EPD of HIS en MyMindspace.
Deze is op te vragen via helpdesk@mymindspace.nl
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Opbouw MyMindspace
U komt na het inloggen altijd in het overzichtsscherm met aanwezige trajecten zoals in onderstaande
afbeelding. Verderop in de handleiding wordt nadere uitleg over de trajecten en de paarse icoontjes
gegeven.

-

Rechtsboven in het scherm staat uw gebruikersnaam. Wanneer u hier op klikt opent een
keuzemenu.

-

Bij ‘mijn profiel’ kunt u uw profielgegevens verder invullen, een foto uploaden en voorkeuren
instellen (wilt u bijvoorbeeld notificaties van nieuwe activiteiten ontvangen per e-mail?).
Onder het tabje ‘zorgkaart gegevens’ binnen ‘mijn profiel’, kunt u de gegevens invullen die
op de interne zorgkaart worden vermeld. Zie verderop in de handleiding bij ‘zorgkaart’ voor
nadere uitleg en instructies over de zorgkaart.

-

-

Bij ‘mijn organisatie’ in het rechter boven menu, staat de informatie over uw organisatie. U
kunt deze aanpassen indien u de beheerder van uw organisatie bent.
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Hoofdmenu
Het hoofdmenu bestaat uit de volgende onderdelen:

Hieronder volgt een beschrijving per onderdeel.

Activiteitenoverzicht
In het activiteitenoverzicht staan alle nieuwe activiteiten die binnen MyMindspace zijn geweest,
zoals voltooide taken door cliënten, berichten, vragenlijsten etc.
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U kunt hier altijd een recent overzicht van nieuwe activiteiten inzien. Ga naar het traject van de
betreffende cliënt om details van de activiteit te zien.

Trajecten
In elke regel van het trajectoverzicht worden basisgegevens getoond (naam cliënt, geboortedatum,
etc.) gevolgd door de modules die voor dat traject geactiveerd zijn.

Die modules zijn zichtbaar in de vorm van icoontjes.
Als u met de muis op de icoontjes gaat staan, wordt getoond wat ze inhouden. Er staat een blauw
cijfertje als uw cliënt iets heeft toegevoegd in de betreffende module.

6
MMS handleiding – februari 2018

Door op de regel van een traject te klikken, gaat u direct naar het overzichtsscherm van dat traject
waarin u nadere details kunt bekijken.

Consultaties
Onder consultaties staan indien van toepassing, binnengekomen of door u verzonden consultatie
aanvragen. Zie verderop in deze handleiding hoe u consultaties kunt aanvragen.

Verwijzingen
Onder verwijzingen staan indien van toepassing, binnengekomen of door u verzonden verwijzingen.
Zie verderop in deze handleiding hoe u cliënten kunt verwijzen.

7
MMS handleiding – februari 2018

Programma’s
Onder het menu onderdeel ‘programma’s’ kunt u uw eigen programma’s aanmaken en onder het
tabje ’ huidige organisatie ’tevens de reeds beschikbare eHealth programma’s van MyMindSpace en
ZorgIQ bekijken.

Een programma of protocol is een begeleidingsprogramma met stappen en taken dat door de cliënt
gevolgd kan worden. Er zijn 4 soorten programma's:
1. Een vrij programma. Dit 'programma' wordt standaard aan een nieuw traject gekoppeld. Met dit
lege programma bent u niet aan een bepaalde structuur gebonden, maar kunt u wel alle andere
modules gebruiken en ook op een door u gewenst moment losse taken/opdrachten definiëren
voor de cliënt met materiaal wat u op dat moment klaarzet.
2. Een zelfgemaakt programma. U kunt zelf programma's samenstellen met uw eigen teksten en
materialen uit de mediatheek. Het resultaat oogt professioneel en u kunt op maat gemaakte
behandelingen inzetten. In de handleiding voor de gevorderde gebruiker, leest u hoe u zelf een
programma maakt.
3. Een programma van zorgIQ, onze samenwerkingspartner. Indien deze in uw abonnement zitten
staan deze standaard gekoppeld aan uw praktijk en licentievrij te gebruiken.
4. Een programma van een externe aanbieder. In samenwerking met Uitgeverij Boom worden
behandelprogramma's uit hun aanbod geïntegreerd in MyMindspace. Als eerste wordt
momenteel het KOP model ingebouwd, daarna volgen programma's voor specifieke klachten. Let
op: een programma van Uitgeverij Boom inzetten is niet gratis.
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Een nieuw (eigen) programma maken

1. Klik linksboven op PROGRAMMA AANMAKEN
2. Geef een naam en omschrijving van het programma op klik rechtsboven op PROGRAMMA
OPSLAAN
3. U komt u in het volgende scherm:

4. Zet de modules aan die u wilt gebruiken met dit programma. Afhankelijk van welke modules u
aanzet, ziet u rechts onderdelen verschijnen om de gekozen modules verder vorm te geven.
5. Bij aanzetten van Media ziet u rechts een onderdeel Bestanden verschijnen. Hier kunt u
digitale media aan het programma toevoegen die in de mediatheek van de cliënt geplaatst
worden. Ook als u zelf nu niets in Media wilt zetten, maar u wilt wel later de mogelijkheid
hebben en/of het moet voor de cliënt mogelijk zijn om bestanden te uploaden, moet u Media
aanzetten.
6. Bij aanzetten van Huiswerk ziet u rechts een onderdeel Inhoud programma verschijnen. Hier
kunt u stappen en taken toevoegen aan het programma. Bijvoorbeeld: stap 1: introductie.
Vervolgens kunt u inhoud toevoegen aan deze stap, zoals een mediatheek item of tekst.
Let op: Aanpassingen die u doet worden pas opgeslagen na klikken op PROGRAMMA OPSLAAN. Heeft u
aanpassingen gedaan maar nog niet opgeslagen en klikt u op een onderdeel in de blauwe balk links, op de
knop TERUG of logt u uit, dan worden uw aanpassingen niet opgeslagen!
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U kunt uit de volgende mogelijkheden kiezen om inhoud toe te voegen:

7. U kunt kiezen uit een vrije taak die de cliënt kan afvinken, een bestaand component, een vrij
tekstveld zonder invulveld, een vraag met vrij tekstveld voor de cliënt om in te antwoorden,
een meerkeuzevraag met 1 antwoordmogelijkheid, een meerkeuze vraag of een mediatheek
item.
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8. Maak uw keuze en druk rechtsboven op ‘PROGRAMMA OPSLAAN’ om tussentijds op te
slaan.
9. De stap is aangemaakt, u kunt het eindresultaat bekijken door rechtsboven op ‘preview
bekijken’ te klikken

10. Klik op ‘verder bewerken’ om het programma verder te bewerken en bijvoorbeeld nog een
nieuwe stap toe te voegen

11. Indien het programma compleet is en u tevreden bent, klikt u rechtsboven op ‘PROGRAMMA
OPSLAAN’
12. Indien u nog wijzigingen aan wilt brengen, klikt u op ‘verder bewerken’ totdat u tevreden
bent en het programma wilt opslaan.
13. Verander de status links van ‘nieuw’ in ‘actief’ om het programma aan cliënten aan te
kunnen bieden. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Programma toevoegen’ in deze handleiding voor
verdere instructies hieromtrent.
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Componenten
Via het menu onderdeel ‘componenten’ kunt u eigen componenten maken en de reeds beschikbare
componenten binnen MyMindspace bekijken.
Nieuw component aanmaken

U maakt een nieuw component aan door rechtsboven op ‘COMPONENT AANMAKEN’ te klikken.
Het volgende scherm verschijnt:

1.
2.
3.
4.

Geef de component een naam
Zet de status op ‘in ontwikkeling’
Geef het component een omschrijving
Sla het component rechtsboven op door op ‘component opslaan’ te klikken.

U kunt het component nu bewerken.
5. Druk rechtsboven op ‘toevoegen’ om inhoud toe te voegen
6. U kunt kiezen uit bijvoorbeeld een mediatheek item of tekst die u ter plekke invoert.
De volgende opties zijn mogelijk:
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7. Maak uw keuze en druk op OPSLAAN.
8. Het component is aangemaakt, u kunt het eindresultaat bekijken door rechtsboven op
‘preview bekijken’ te klikken

9. Indien u tevreden bent, klikt u op ‘component opslaan’
10. Indien u nog wijzigingen aan wilt brengen, klikt u op ‘verder bewerken’ totdat u tevreden
bent en het component wilt opslaan.
11. Zet de status links op ‘gepubliceerd’ om het component aan de cliënt te kunnen aanbieden.
Raadpleeg het hoofdstuk ‘Componenten (huiswerk) toevoegen’ in deze handleiding voor verdere
instructies hieromtrent.

Mediatheek
U heeft een mediatheek ter beschikking voor opslag van aanvullende materialen die u bij uw
trajecten wilt inzetten (formulieren, psycho-educatie, oefeningen etc.). U kunt materiaal uit de
mediatheek ook gebruiken om taken samen te stellen of complete behandelprogramma's op te
bouwen.
Het materiaal kan bestaan uit tekst, geluid, afbeelding en video.
U ziet aparte tabs voor uw eigen materiaal (‘mijn items’), materiaal wat door uw praktijk/organisatie
is ingebracht en materiaal dat door MyMindspace ter beschikking is gesteld (onder het tweede tabje
‘Huidige organisatie’).

De velden boven de mediatheek tabel zijn filter/zoekvelden. U kunt snel een bepaald item naar
boven halen door (een gedeelte van) de naam in te typen in het veld 'Naam item' of een bepaalde
categorie items in beeld krijgen door in het veld 'Tag' een trefwoord te kiezen.

Toevoegen van materiaal aan de mediatheek

1. Klik linksboven op NIEUW ITEM TOEVOEGEN
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2. U kunt 3 soorten materiaal toevoegen aan de mediatheek: bestanden, website-links en insluitcodes.
a. Bestanden zijn een PDF, Word, jpg of foto's etc. die u vanaf uw eigen computer kunt
uploaden naar de mediatheek.
b. Links zijn koppelingen naar webpagina's (url's), die in een apart browser tabblad
geopend worden als erop geklikt wordt.
c. Insluitcodes zijn verwijzingen naar online materiaal (bv een YouTube filmpje) dat
afgespeeld wordt binnen hetzelfde scherm, zonder dat er een apart tabblad wordt
geopend

3. Bestand toevoegen: klik op BESTAND UPLOADEN en selecteer in het volgende venster het bestand
wat u wilt uploaden. Het bestand wordt meteen geupload en u kunt nog tags (trefwoorden), een
omschrijving en een bronvermelding toevoegen.
4. Link toevoegen: klik op Link en vervolgens op LINK TOEVOEGEN. Geef de link een naam zoals deze
in de mediatheek getoond moet worden (b.v. 'Telecollege gestresste werknemer') en vul de
eigenlijke link in (b.v.: http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-word-je-een-mindergestreste-werknemer/ ). Verder kunt u nog een korte omschrijving toevoegen, een
bronvermelding en tags (zoektermen).
5. Insluitcode toevoegen: hetzelfde als LINK TOEVOEGEN, maar nu plakt u de gehele insluitcode in het
veld ‘insluitcode’. U kunt de insluitcodes van bijvoorbeeld YouTube filmpjes vinden onder ‘share’
en dan ‘Embed’:

Het invoerscherm in MyMindspace ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
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Tijdsregistratie
Onder de menuknop ‘tijdregistratie’ vindt u een totaaloverzicht van de directe en indirecte minuten
die u bij de verschillende trajecten (voor eHealth) geregistreerd heeft.

Zorgkaart
Via de zorgkaart kunt u andere zorgverleners zoeken en contacteren, voor bijv. consultatievragen of
vragen omtrent een verwijzing. Om uzelf op de zorgkaart te registreren kunt u een aanvraag indienen
via helpdesk@mymindspace.nl
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Nieuw traject starten in MyMindspace
Indien u geen koppeling heeft met uw EPD of HIS, maakt u op de volgende wijze nieuwe cliënten en
trajecten aan in MyMindpace1

Aanmaken nieuwe cliënt en traject
1. Klik in het linkermenu op Trajecten
2. U krijgt het (lege) overzicht met cliënten en trajecten te zien.
3. U kunt kiezen om een nieuw traject met een bestaande cliënt aan te maken of een traject voor
een nieuwe cliënt aan te maken

4. Het volgende scherm verschijnt:

1

Let op! Heeft uw EPD/praktijkbeheerprogramma een koppeling met MyMindspace, dan dient u vanuit uw
EPD/praktijkbeheersoftware nieuwe cliënten en trajecten in MyMindspace aan te maken om gegevens uit te
kunnen wisselen. Raadpleeg hiervoor de aparte handleiding met beschrijving van de koppelingsfunctionaliteit.
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5. Bij ‘Traject type’ kunt u de gewenste benaming voor het traject invoeren, bijvoorbeeld
‘depressie’ indien de cliënt specifiek voor een depressie wordt behandeld. Deze naam is ook
zichtbaar voor de cliënt. U kunt het traject ook ‘algemeen’ noemen.
6. U kunt aan de rechterzijde nieuwe traject type naar wens toevoegen en vervolgens selecteren.

7. Bij ‘programma’ kunt u direct een geheel eHealth programma kiezen om te koppelen. U kunt
hier ook voor ‘vrij programma’ kiezen en na het aanmaken van het traject alsnog losse
huiswerkopdrachten, media/ documenten, berichten of een programma toevoegen.
8. U kunt er voor kiezen de cliënt al dan geen automatisch notificaties per email te versturen
wanneer er nieuwe taken voor hem zijn toegevoegd.

9. U kunt het traject nu direct op ‘actief’ zetten. De cliënt ontvangt dan direct een mail om in te
loggen en het traject te bekijken. U kunt het traject ook eerst nog bewerken en later
handmatig zelf nog activeren.

10. Vul in het geval van een nieuwe cliënt ook de cliëntengegevens in en druk rechtsboven op
‘Traject (en cliënt) aanmaken’.

17
MMS handleiding – februari 2018

Verder inrichten van een traject
1. Na het aanmaken van het nieuwe traject komt u in het overzichtsscherm van het nieuwe
traject. Alle beschikbare modules zijn automatisch ingeschakeld.
2. Ga naar Instellingen via het icoon rechts boven om de instellingen te wijzigen

3. U kunt in tabblad Modules de modules uitzetten die u niet wilt gebruiken.

Handmatig activeren van een traject
Wanneer u het traject heeft klaargemaakt voor gebruik en het traject nog niet heeft geactiveerd, volgt
u de volgende stappen:
1. Ga naar de trajectinstellingen
2. Klik op ‘traject activeren’.

3. Er wordt dan automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mail adres van de cliënt.
4. De cliënt kan via de link in de e-mail een wachtwoord aanmaken en inloggen om de
MyMindspace omgeving te gaan gebruiken.
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Cliëntprofiel bekijken/ cliëntgegevens wijzigen/ e-mail adres cliënt wijzigen
1. In het overzichtscherm (dashboard) van een traject kunt u het cliëntprofiel bekijken door op
dit iccoon te klikken:

2. Het volgende scherm opent:

3. U kunt hier bijvoorbeeld het e-mail adres van de cliënt en andere cliëntgegevens wijzigen.
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Trajectbeheer en modules per cliënt traject
1. Door op een traject te klikken komt u in het dashboard van de betreffende cliënt.

2. Helemaal bovenin staan de iconen met de actieve modules voor dit traject (bijvoorbeeld
‘huiswerk’ en ‘dagboek’). Klik op een icoon om naar het detailscherm van de betreffende module te
gaan.
3. Via dit icoon:

komt u in het cliëntprofiel.

Hier kunt u het e-mail adres van de cliënt inzien/ wijzigen.
4. In de volgende hoofdstukken van deze handleiding worden de verschillende modules verder
uitgelegd.
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Componenten (huiswerk) toevoegen
Huiswerkopdrachten heten ‘Componenten’. Deze kunt u aanbieden aan uw cliënt. Dit gaat als volgt:

1. Klik in het dashboard van de cliënt op het tabje “Huiswerk”

2. Klik op de knop “Toevoegen”

3. Kies voor het icoon “Component”

Hier kunt u kiezen wat u wilt toevoegen.

om deze toe te voegen.

4. U kunt zoeken door op de balk te klikken:

Of, als u over een bepaald onderwerp wilt zoeken, door op de balk te klikken en uw onderwerp in te
typen:
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5. Klik de gewenste component aan en klik op opslaan.

6. Het huiswerk komt onder het kopje “To-Do’s” te staan.
7. De “To-Do” wordt nu aangeboden aan de cliënt. Als u de component toch niet wilt aanbieden kunt u de
component nog annuleren door op het kruisje te klikken.
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Programma aanbieden
U kunt ook een heel programma aanbieden aan uw cliënt.

1. Ga onder het tabje “Huiswerk”

, naar het tabje “Programma”:

2. Klik op de knop “Toevoegen”
3. Hier kunt u kiezen welk programma u wilt toevoegen.
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Het programma staat nu in zijn geheel onder het tabje “Programma”. Alleen zorgverleners hebben
dit tabje. U kunt vanuit hier aanvinken welke stappen u beschikbaar wilt stellen (zichtbaar wilt
maken) aan de cliënt.

4. Als u een stap aanvinkt, komt deze onder het tabje “To-Do’s” te staan.

5. Als u op de naam van de stap klikt, krijgt u de inhoud te zien. Hier staat zowel eventueel
begeleidende tekst voor u, als de componenten met opdrachten voor de cliënt
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6. De cliënt kan hier componenten (de blauwe balkjes) openklikken en invullen. Als de cliënt klaar is
kan hij/zij afvinken dat het huiswerk klaar is:

7. Het is mogelijk om stappen van programma’s aan te bieden in combinatie met losse
componenten.
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Voltooide To-Do’s inzien
1. Als een cliënt een component of stap heeft afgevinkt in de linker balk:

Komen deze onder het tabje “Voltooide To-Do’s”

PDF van voltooide To-Do’s genereren/ voltooide To-Do’s uitprinten
U kunt de voltooide huiswerkopdrachten naar PDF omvormen om ze gemakkelijk uit te kunnen
printen en/of te delen met de cliënt.
1. Klik rechtsboven op ‘PDF maken’

2. Geef het bestand de gewenste naam en vink de huiswerkodprachten aan die in de PDF
opgenomen moeten worden.
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3. Druk op ‘genereer’.

4. De PDF rapportage staat nu onder tabje ‘rapportages’

5. U kunt de rapportage downloaden en printen, en/of delen met de cliënt door op ‘voor cliënt’
te klikken
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Dagboek toevoegen

1. Klik in het dashboard van de cliënt op het tabje “Dagboek”

2. Rechts kunt u een nieuw dagboek toevoegen:

3. U kunt een dagboek kiezen wat vooraf beschikbaar is gemaakt maar u kunt zelf ook een dagboek
maken.
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De Stemmingsmeter

1. Via het icoon “Stemmingsmeter”
de afgelopen tijd beoordeeld heeft.

kunt u per dag zien hoe de cliënt zijn of haar stemming

2. De cliënt kan dit middels de volgende figuren aangeven:

3. Wanneer de cliënt meerdere dagen achtereen zijn of haar stemming heeft ingevuld krijgt u het
verloop in de vorm van een grafiek te zien:
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Bericht schrijven aan cliënt

1.

U kunt via het icoon “Berichten”

een berichtje achterlaten voor de cliënt.

2.

Typ in het tekstvak onderaan de pagina uw bericht voor de cliënt en klik op “Bericht versturen”.

Berichtenfunctie uitzetten

1. Indien u deze berichtenfunctie uit wilt zetten voor een cliënt gaat u naar het dashboard van de cliënt
en klikt u op het wieltje van “Instellingen”:

2. Kies in het volgende scherm voor “Modules”.

3. Zet de berichtenfunctie uit:
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Rapporteren aan een gekoppelde huisarts

1. Klik op de knop “Nieuwe aantekening”

2. Vul uw gespreksverslag/notitie/gedachtegangen e.d. in

3. Klik op “Opslaan”

4. U komt terug in het verslaglegging overzicht, u kunt uw aantekening eventueel nog bewerken en tot
slot kiezen voor “Verstuur naar HIS” (indien er een huisarts gekoppeld is).
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Tijdschrijven

De tijd die u spendeert aan online zorg op MyMindspace kunt u ook in MyMindspace registreren met
de gangbare bGGZ of sGGZ activiteit codes. Indien u een koppeling heeft met uw EPD kan
tijdsregistratie op MyMindspace worden overgezet naar uw EPD
N.B.: In het kader van tijdschrijven voor online zorg is het wellicht nuttig om op te merken, dat niet
alleen echt face-to-face contact, maar ook electronische interactie zoals e-mailen, berichten lezen en
versturen, videobellen, gezien wordt als directe tijd.
1. Log in op MyMindspace en ga naar het overzichtsscherm van een traject

2. Klik rechtsboven op instellingen
3. Klik op het derde tabje ‘tijdsregistratie’ en vul uw standaard codes in voor BGGZ en SGGZ:
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4. Elke keer als u een tijdschrijfrecord aanmaakt, wordt de standaard code al automatisch
ingevuld. U kunt hier wel per keer van afwijken door op dat moment een andere code te
kiezen uit de lijst.
5. Klik op ‘Instellingen opslaan’ om deze instellingen vast te leggen.
6. Om tijd te schrijven op een bepaald traject in MyMindspace gaat u naar het betreffende
traject en klikt u op het Tijdsregistratie icoon.
7. In het Tijdsregistratie scherm wat dan verschijnt (zie afbeelding onder) ziet u een overzicht
van de tijdschrijfregistratie die hier al gedaan is en kunt u nieuwe tijdschrijfrecords
toevoegen.

8. De datum wordt automatisch als de actuele datum ingevuld, maar u kunt een andere datum
kiezen.
9. Kies bij 'Tijdschrijftype' of het een bGGZ dan wel sGGZ code moet zijn.
10. De standaard tijdschrijfcode wordt nu ingevuld. U kunt hiervan afwijken door een andere
code te kiezen.
11. Vul het aantal minuten directe en indirecte tijd in en klik op OPSLAAN.
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Notificaties
Indien één of meerdere cliënt(en) huiswerk afrondt of nieuwe informatie aan een traject toevoegt,
dan krijgt u hier per e-mail een geanonimiseerde melding van, indien u die dag nog niet op het traject
heeft ingelogd.

U vindt rechts bovenin het scherm van MyMindspace een belletje waar u de precieze activiteiten
kunt inzien. Door hier op te klikken gaat u direct naar het betreffende traject.

Alle meldingen blijven daarnaast bewaard in het ‘activiteitenoverzicht’ in het linker menu.
Overzicht van alle email notificaties en hun verzendfrequentie:
Activiteit door cliënt
Notificatie
Frequentie notificaties
naar
begeleider
To-do afgerond
Ja
Maximaal 1 notificatie per dag*
Bericht geplaatst
Ja
Maximaal 1 notificatie per dag*
Mediatheek item
Ja
Maximaal 1 notificatie per dag*
geüpload
Dagboek definitief
Ja
Maximaal 1 notificatie per dag*
ingevuld (gepubliceerd)
Vragenlijst ingevuld
Ja
Direct na invullen (vanuit het vragenlijstenprogramma
‘ROM MANAGER’)

* U krijgt dagelijks maximaal 1 gebundelde en geanonimiseerde notificatiemail voor alle cliënten samen om
21u ’s avonds, indien begeleider die dag niet in het betreffende traject is ingelogd

Activiteit door
behandelaar
Vragenlijst klaargezet

Notificatie
naar cliënt
Ja

To do klaargezet
Bericht geplaatst

Ja
Ja

Mediatheek item geüpload
Nieuw dagboek
onderwerp klaargezet

Ja
Ja

Frequentie
Direct na klaarzetten vragenlijst (vanuit het
vragenlijstenprogramma ‘ROM MANAGER’)
Maximaal 1 notificatie per dag om 21u ’s avonds**
Na 30 minuten, indien cliënt dan nog niet in het
betreffende traject is ingelogd
Maximaal 1 notificatie per dag om 21u ’s avonds**
Maximaal 1 notificatie per dag om 21u ’s avonds**

** indien cliënt die dag niet in het betreffende traject is ingelogd
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Consultatie
Als u gebruik wilt maken van de consultatiefunctie van het platform dient u eerst contact op te
nemen met de helpdesk. U kunt bij ons aangeven met welke partijen u contracten heeft.
1. Voor het aanvragen van een consult klikt u binnen het traject van de cliënt op het icoontje
voor consultatie:

2. Vervolgens klikt u op “nieuwe consultatie”:
3. Hier kiest u de organisatie en medewerker bij wie u een consult wilt aanvragen.
Vul uw hulpvraag in:

4. Geef aan tot wanneer de consulterend behandelaar toegang heeft tot het traject van de
cliënt.

5. Geef aan of er nog toestemming van de cliënt moet komen, of dat u al mondeling
toestemming heeft gekregen van de cliënt. Mocht de cliënt nog toestemming moeten geven,
dan gaat er een bericht naar de cliënt. Als u al toestemming heeft gaat er direct een bericht
naar de behandelaar bij wie u het consult heeft aangevraagd.

Als de consulterend behandelaar verslag heeft gedaan krijgt u daar bericht van. U kunt de
verslagen van de consulterend behandelaar terugvinden onder verslaglegging.
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Verwijzen
U kunt cliënten binnen het MyMindspace platform verwijzen naar ander zorgverleners die op de
zorgkaart staan vermeld.
1. Ga naar het traject van de cliënt die u wilt verwijzen en klik op de verwijsmodule:

2. Als u eerder al een verwijsadvies heeft ingevuld of de BOI heeft laten invullen door uw cliënt kunt
u dit advies gebruiken voor het maken van uw verwijsbrief. Anders kunt u een (nieuw)
verwijsadvies ter plekke invullen:

3. U verwijst via de zorgkaart naar een praktijk, niet naar een zorgverlener. Zo kan de ontvangende
partij zelf bepalen welke medewerker de verwijzing op zich neemt.
4. U kunt eventuele indicaties die op gevaar duiden invullen en een eventuele voorgeschiedenis die
u wilt meesturen met de verwijzen.
5. Er is een standaard tekst voor u ingevuld. U kunt deze wijzigen of eventueel een eigen standaard
tekst schrijven. Deze teksten slaat u op met de knop “als standaard instellen”.
6. Rechts ziet u een voorbeeld van de verwijsbrief zoals hij eruit ziet en kunt u eventueel een pdf
downloaden van uw verwijsbrief.
7. Klik op verwijzen als u klaar bent. De brief wordt tussendoor automatisch opgeslagen, dus u kunt
altijd terugkeren naar uw brief.
8. Zodra de cliënt is verwezen heeft u nog steeds toegang tot het traject van de cliënt.
9. De praktijk waarnaar u heeft doorverwezen krijgt een e-mail binnen en kan de verwijsbrief
downloaden.
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Inhoud zorgIQ Programma’s bekijken
1. U kunt de inhoud van alle zorgprogramma’s inzien. Dit kan via de tab “Programma’s” links in het
menu.

2. U krijgt nu een lijst met de verschillende programma’s te zien die voor u beschikbaar zijn onder
het kopje van uw praktijk.

3. Om een programma in te zien klikt u op het vergrootglas aan de rechterkant
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4. U ziet nu de inhoud van het programma. Deze is onderverdeeld in stappen (paars).

5.

De stappen zijn weer onderverdeeld in componenten, ofwel huiswerkopdrachten (lichtblauw).
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6. Ieder programma begint altijd met Stap 0. Deze stap is onzichtbaar voor de cliënt en bevat
achtergrondinformatie voor de behandelaar. Hierin wordt extra informatie gegeven over de inhoud
en het onderwerp van het programma.

7. Verder staat er in bijna elke stap nog extra informatie voor de behandelaar over de componenten die
onder de betreffende stap vallen. Deze informatie is niet zichtbaar voor de cliënt.
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Traject afsluiten
Wanneer u een traject afsluit kunt u niet langer nieuw huiswerk aanbieden via dit traject. Ook kunnen
cliënten geen wijzigingen aanbrengen aan de reeds afgeronde opdrachten en activiteiten. Wel heeft u de
mogelijkheid het afgesloten traject in te zien.
1. Ga in het menu links naar “Trajecten”.
2. Klik op het traject dat u wilt afsluiten
3. Klik op het wieltje van “Instellingen”

4. Vul nu de juiste “Einddatum”, kies “Traject sluiten”:
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