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In deze handleiding vind je de stappen die je volgt bij: 
 Aanmaken van een cliëntaccount 
 (Ont)koppelen van cliënten 
 Gebruik van de catalogus 
 Inzetten van modules 
 Videobellen 
 Aanpassen accountinstellingen 
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A) Aanmaken van een cliëntaccount 

Let op: Heb je geen knop 'Cliënt toevoegen'? Dan is er waarschijnlijk een koppeling met het EPD. In dat geval worden 
accounts vanuit het EPD aangemaakt in Minddistrict en kun je niet handmatig cliënten toevoegen in Minddistrict. Neem 
contact op met je applicatiebeheerder als je hier vragen over hebt.   
 

1. Om een cliëntaccount aan te maken ga je naar de tab 'Cliënten' en klik je op '+ Cliënt toevoegen'.

 
 

2. Om een account aan te maken heb je de volgende gegevens nodig: 

 

• Geslacht 

• Voor en achternaam 

• E-mailadres  

• Geboortedatum 
 

3. Als je alle gegevens hebt ingevoerd klik je op 'Toevoegen' en wordt het account aangemaakt. Je cliënt ontvangt 
op het opgegeven e-mailadres een welkomstmail waarmee hij of zij een wachtwoord kan aanmaken en kan 

inloggen.  
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B) (Ont)koppelen van cliënten 

 
1. Je moet als hulpverlener aan een cliëntaccount gekoppeld zijn om dit account te mogen bekijken en bewerken. 

Er zijn verschillende routes om gekoppeld te worden: 
 

• Als je als hulpverlener zelf een cliëntaccount aanmaakt, wordt je automatisch gekoppeld. 

• Een hulpverlener die reeds gekoppeld is kan een andere hulpverlener koppelen. 

• Een professional met de rol 'Secretaresse' kan hulpverleners koppelen.  

 

 
 



 

Handleiding Basisfunctionaliteiten - 4 
 

C) Gebruik van de catalogus 

 
Onder de tab ‘Catalogus’ kun je zoeken welke tools beschikbaar zijn voor jullie platform.  

 
1. Zoekbalk en filter 

Je kunt in de zoekbalk zoeken op trefwoorden. Bovendien kun je filteren op: 
 

• Geschikt voor mobiele app 

• Geschikt voor zelfhulp 

• Type tools 

• Leeftijdsgroepen 

• Vorm van zorg 

• Thema’s 

• Klachten en problemen 

  
 

2. Zoekresultaten 
In de zoekresultaten zie je alle tools die voldoen aan je zoekcriteria: 

 

1. Je ziet wat voor type tool het is (dagboek, module, screening, etc.). 

2. Een korte beschrijving van de module. Wil je een uitgebreide omschrijving van de tool? Klik dan op de titel. 

3. Je kunt zien of de module naast het ook web, ook geschikt is voor de mobiele app. Dit staat in het paars 
weergegeven.  

4. Je ziet de trefwoorden waarop de tool te vinden is. 
 

 

  

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/17055458425/original/3md54LwpegcoK1VsBvQlYK_6ECAyDSK_pQ.png?1583494118
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D) Inzetten van modules 

Modules zijn online interventies die je als hulpverlener kan inzetten als ondersteuning of als aanvulling op een 
(behandel)traject. Deze modules worden in samenwerking met experts en cliënten ontwikkeld. Ze bevatten uitleg, 

video’s en illustraties, oefeningen en voorbeelden. Als hulpverlener kun je feedback geven op de oefeningen van je 
cliënt.  

 
1. Wat is het verschil tussen een module en een mobiele module? 

Veel modules zijn geschikt voor de Minddistrict app. Dit zijn de mobiele modules. Maar wat is het verschil eigenlijk? 
Hierbij een overzicht met 5 verschillen. 

 

• Geschikt voor de Minddistrict app (Android en iOS): de mobiele modules zijn helemaal ontworpen om op je 
telefoon te kunnen volgen.  

• Geen (lange) sessies, maar een fijne flow met korte, bondige pagina's: Werken aan gedragsverandering doe je 

in kleine stapjes. Soms heb je een uur de tijd, soms maar 5 minuutjes. Daarom is de mobiele module 
opgebouwd uit korte overzichtelijke stappen die je op elk moment kunt stoppen en verdergaan wanneer je wil. 

De mobiele module slaat je antwoorden automatisch op waardoor je nooit wat kwijt raakt! Wil je de modules 
nog een stukje korter? Je kunt hoofdstukken binnen modules niet-zichtbaar maken voor de cliënt. Lees hier 

meer over op de supportsite van Minddistrict 'Mobiele modules'.   

• Mobiele modules bevatten mijlpalen en verzendmomenten: De mobiele modules bevatten belonende mijlpalen. 
Die helpen de cliënt om gemotiveerd te blijven. Ook bevatten de modules - net als de eerdere modules - 

verzendmomenten waar je als hulpverlener feedback op kunt geven. In de mobiele modules kunnen cliënten 
ook reageren op jouw feedback! 

• Favorieten opslaan en een gesprek starten: Heeft de cliënt een ontspanningsoefening gedaan die hij later nog 

eens wil doen? Of wil hij later makkelijk nalezen hoe het ook alweer zit met het voorkomen van een woede-
aanval? Als cliënt kun je pagina's opslaan als favoriet zodat je ze eenvoudige terug kunt vinden. Ook kun je 

direct in de module een gesprek starten. Fijn als je een oefening lastig vindt bijvoorbeeld. 

• Gebruiksvriendelijke interface voor zowel cliënt als hulpverlener: Gebruiksgemak vinden we belangrijk. Daarom 
is er veel aandacht besteed aan een mooi design van de mobiele module en het testen ervan met echte 

gebruikers.  
 

 
2. Hoe start je een module? 

 
1. Zoek in de catalogus naar de gewenste module en klik op 'Wijs toe'. 

 

 
 
  

https://support.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000076075-mobiele-module
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2. Selecteer de gewenste client: 
 

 
 
3. Stel in of je de module met of zonder feedback wilt begeleiden. Klaar! 
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3. Hoe bekijk je de inhoud van de module? 
 

Door te klikken op de titel kun je de inhoud van de tool verder bekijken: 

• Je vindt een overzicht van alle hoofdstukken en aanvullende informatie.  

• De hoofdstukken kun je uitvouwen om te zien welke sessies eronder hangen. Als je op de sessie klikt, zie je de 

inhoud van de sessie. 

• Je kunt zien of er automatische triggers door de tool worden toegevoegd zoals dagboeken, actieplannen, 
modules, etc.  

• Je ziet een overzicht welke modules passen bij de tool. 

 

4. Hoe begeleid je een module? 
 

Een module is opgebouwd uit sessies. Het aantal sessies varieert per module. Een cliënt doorloopt de sessies 1 voor 1. 
We maken onderscheid tussen sessies 'met feedbackmomenten' en sessies 'zonder feedbackmomenten': 

• Met feedback: Op een sessie met een feedbackmoment geef je als hulpverlener online feedback. Je cliënt kan 

niet door met de module totdat jij feedback hebt gegeven.  

• Zonder feedback: Een sessie zonder feedbackmoment doorloopt de cliënt zelfstandig. Als hij of zij klaar is, slaat 

hij de antwoorden op en kan direct door met de volgende sessie. Jij krijgt geen taak om feedback te geven.  
 

Het verschil tussen een sessie met of zonder feedback zie je zo: 

 

 
 
 

5. Hoe maak je een module passend? 
 

Je kunt een module op maat maken voor je cliënt. Je kunt een module aanpassen nadat je deze voor een cliënt hebt 
klaargezet. Klik op 'Sessies aanpassen'. 

  
Zo kun je: 

• Sessies toevoegen 

• Sessies verwijderen 

• De volgorde van 

sessie veranderen 

• Feedback aan- of 
uitzetten per sessie 

 
Klik op 'Edit mode verlaten' als 

je de wijzigingen wilt opslaan 

en het scherm wilt verlaten. 
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6. Hoe verwijder je een module? 
 

Het is niet mogelijk om een module in zijn geheel te verwijderen. Mocht je per ongeluk een onjuiste module hebben 
klaargezet dan kun je het volgende doen: 

1. Open de betreffende module en klik op 'Aanpassen'.  
2. Breek de actieve sessie af (knop Afbreken in de sessie).  

3. Verwijder alle overige sessies uit de module.  
4. Sla de wijzigingen op.  

5. Optioneel: wijzig te titel van de module in bijvoorbeeld [Niet van toepassing] 
 

Deze handelingen zorgen ervoor dat: 

• Je cliënt geen taken meer ontvangt om de module te maken.  

• De module voor de cliënt verplaatst naar de afgeronde modules 
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6. Hoe bekijk je de voortgang van een client? 
 

 
 

Het cliëntdossier heeft een menu aan de linkerzijde van het scherm. Vanuit dit menu kun je alle onderdelen van het 
account bekijken.  

• Dashboard: Deze pagina wordt standaard geopend wanneer je een account opent. Op dit dashboard zie je in 

1 overzicht alle tools waar de cliënt aan werkt en wat de voortgang is.  

• Details: Hier vind je de accountgegevens van de cliënt (zoals naam, geboortedatum en e-mailadres). Je kunt 

deze gegevens aanpassen (tenzij deze optie is uitgeschakeld bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een 
koppeling met een EPD). Je kunt het account hier ook deactiveren en je kunt de welkomstmail opnieuw 

versturen.  

• Gesprekken: Op deze pagina vind je alle gesprekken waar jij en deze cliënt samen deelnemer aan zijn. 

• Contactgeschiedenis: Elke handeling die in een cliëntaccount plaatsvindt wordt vastgelegd. Deze log vind je 

terug onder de contactgeschiedenis. De cliënt heeft in zijn eigen account ook inzage in deze log.  

• Taken: Hier zie je welke taken er nog open staan voor de cliënt. Ook zie je welke taken jij als hulpverlener nog 

voor deze cliënt moet doen.  

• Professionals: Hier zie je welke 
professionals (hulpverleners en 

supervisors) er gekoppeld zijn. 

Ook kun je andere professionals 
koppelen. Je kunt professionals - 

indien gewenst - ontkoppelen 
waarbij je ook direct de tools 

kunt overdragen naar een andere 
professional.  

• Tools: De overige menu-items 

betreffen de begeleidingstools in 
het platform. Hier zie je aan 

welke modules, trainingen, 

dagboeken en vragenlijsten de 
cliënt bezig is. Je kunt de 

voortgang van de tools zien en je 
kunt nieuwe tools toevoegen. 
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E) Videobellen 

 
1. Hoe start je een gesprek? 

 
1. Klik op het gesprekswolkje van een cliënt- of professionalaccount waarmee je een gesprek wilt starten. Je kunt 

een bestaand gesprek openen onder tab 'Gesprekken'. 
 

 

 
2. Klik op 'start videobelgesprek'. 

 

 

 

3. Sta toe dat de browser de camera en de microfoon gebruikt. 
4. Het videobelgesprek opent zich in een nieuw tabblad. Hierdoor heb je mogelijkheid om in het andere tabblad 

het platform van Evie te blijven gebruiken zonder dat het invloed heeft op het videobelgesprek. Je kunt naast 
het videobellen elkaar berichten blijven versturen. 

 
2. Welke videobelfunctionaliteiten zijn er? 

  

Het videobellen bevat een aantal functionaliteiten. In een videobelgesprek kun je: 
• het scherm vergroten. 

• je scherm delen. 

• je mircofoon aan- of uitzetten. 

• je camera aan- of uitzetten. 

• het gesprek beëindigen.  

• meerdere deelnemers uitnodigen (degene die het gesprek is beheerder van het gesprek), tot maximaal 12. 
Klik hier om te zien hoe je dit kunt doen. 

 

Daarnaast kun je zien welke deelnemers er in het gesprek zitten en of zij hun microfoon aan of uit hebben. Er is een klok 
ingebouwd zodat je kunt zien hoe lang het gesprek duurt. 

https://support.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000101325-een-videobel-groepsgesprek-starten
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/17063194879/original/8FOZS-X0rNQLTwdOYu4cQLw4IbGglZRPKQ.png?1600875772
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/17063194916/original/YNgfh-1nn6bPKQuNrfZFLz1L7uzx1EkF-Q.png?1600875806
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F) Aanpassen accountinstellingen  

 
Via je instellingen kun je een aantal zaken wijzigen: 

• Afwezigheid: Je kunt hier instellen dat je afwezig bent. Ook kun je een passend afwezigheidsbericht schrijven 

dat wordt getoond aan je cliënten.  

• Wachtwoord aanpassen: Hier kun je je wachtwoord wijzigen.  

• Notificaties gesprekken: Je kunt instellen hoe vaak je e-mailnotificaties wilt ontvangen bij nieuwe berichten.  

• Twee-staps-authenticatie (niet standaard beschikbaar): Hier kun je de twee-staps-authenticatie 

opnieuw instellen of nieuwe herstelcodes aanmaken. Heeft jouw organisatie de twee-staps-authenticatie 

'optioneel' ingesteld? Dan kun je hier ook de twee-staps-authenticatie uitschakelen. Meer informatie over de 
functionaliteit vind je hier. 

• Taalinstellingen (niet standaard beschikbaar): Hiermee kun je de taal van het platform instellen. Let 

op: tools en taken zullen niet worden vertaald. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vragen? 

Voor vragen over het technisch gebruik kan je terecht bij de helpdesk.  
De contactgegevens van de helpdesk staan onderaan de pagina op elk  

e-healthplatform vermeld. 

 
 

https://support.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000106930-inloggen-met-twee-staps-authenticatie
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