Online zorg bij GGz Breburg

Informatie voor cliënten

U gaat gebruikmaken van het online zorgaanbod van GGz Breburg.
Deze folder gaat in op wat dit is en wat dit voor u betekent. Wat is
online zorg? Waarom online zorg? Is het wel veilig?
Deze en andere vragen, worden beantwoord in deze folder.

Wat is online zorg?
Online zorg bestaat bij GGz Breburg uit het krijgen van een behandeling via
internet.

Waarom biedt GGz Breburg online zorg aan?
GGz Breburg vindt dat de zorg aan de cliënt zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving moet worden aangeboden. Daarnaast wil GGz Breburg de cliënt
steeds meer regie geven over zijn eigen gezondheid en een grote rol in de
behandeling. Online zorg ondersteunt dat. Nieuwe technieken bieden
daarnaast kansen om oplossingen te vinden voor de gezondheidszorg van
deze tijd.

Mijn Behandeling online
Online zorg bij GGz Breburg is verkrijgbaar via ‘Mijn Behandeling online’.
Online behandelen is behandelen via internet. Online behandelen bestaat bij
GGz Breburg altijd uit een combinatie van behandeling via internet en
gesprekken met een behandelaar op een locatie bij GGz Breburg of bij u
thuis.
Alles binnen ‘Mijn Behandeling online’ is gericht op uw herstel, waarbij u
grotendeels zelf de regie voert. U kunt online werken aan uw herstel, in uw
eigen omgeving, wanneer dit u het beste uitkomt. Nadat u bent ingelogd
kunt u uw behandeldossier inzien, overleggen met uw behandelaar,
afspraken inzien, opdrachten maken, een bibliotheek raadplegen,
aantekeningen maken en met andere cliënten ervaringen uitwisselen.

Hoe kan ik voor de eerste keer gebruikmaken van
Mijn Behandeling online?
U ontvangt een e-mail van GGz Breburg met uw gebruikersnaam en
wachtwoord. Daarmee kunt u voor de eerste keer inloggen. Na het inloggen
wordt u gevraagd een inlogcode in te voeren die u per sms ontvangt op uw
mobiele telefoon. Het is dus van belang uw mobiele telefoon gereed te
houden als u voor de eerste keer inlogt. Mocht u niet in het bezit zijn van een
mobiele telefoon, dan kan de inlogcode ook per e-mail worden verzonden.
Mijn Behandeling online is beschikbaar via:
https://behandeling.mijnggzbreburg.nl

Hoe veilig is online behandelen?
GGz Breburg vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom maken we gebruik van
moderne technieken om gegevens te beveiligen. GGz Breburg zorgt er voor
dat uw gegevens niet kunnen worden ingezien door onbevoegden. De online
zorg (behandeling), uw dossier en communicatie met uw behandelaar worden
aangeboden binnen een beveiligde omgeving. Als u gebruik gaat maken van
het online zorgaanbod, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden
die u ter goedkeuring krijgt aangeboden.

Waarom kan ik meedoen aan online zorg en een
andere cliënt niet?
Online zorg is niet altijd voor iedereen geschikt. In overleg met uw
behandelaar wordt gekeken of online zorg voor u geschikt is. Daarnaast is
het goed om te weten dat niet alle psychische problemen via Mijn
Behandeling online worden behandeld.

Nog vragen over online zorg?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het online zorgaanbod?
Die kunt u het beste bespreken met uw behandelaar.

GGz Breburg is een instelling in Midden – en West – Brabant die
geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen in alle leeftijden.
Meer informatie:
www.ggzbreburg.nl
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