Welkom bij
mijnggzoostbrabant.nl
Zelf online
aan de slag

In het digitale portaal vindt u
persoonlijke informatie, die van
belang is voor uw behandeling en
herstel. U logt op een veilige manier
in, waar en wanneer u maar wilt.

Welkom bij mijnggzoostbrabant.nl

Medicatie

Hier ziet u uw actuele medicatie-overzicht, die door een
behandelaar van GGZ Oost Brabant is uitgeschreven of ingevoerd.
Bij elk medicijn ziet u een animatievideo, waarin de belangrijkste
informatie uit de bijsluiter in spreektaal wordt uitgelegd.
Ook kunt u hier een herhaalrecept aanvragen.

Zelf online aan de slag
MijnGGZOostBrabant geeft u extra service, gemak en meer regie over uw eigen
behandeling. Het is een aanvulling op de gesprekken met uw behandelaren.
U kunt nalezen of u elkaar goed heeft begrepen, zich beter voorbereiden op het
volgende bezoek en samen met uw behandelaar bespreken welke zorg het beste
bij u past.

Participatie
Hier kunt u zelf mensen die dicht bij u staan toevoegen als u
(bepaalde onderdelen in) uw portaal met hen wilt delen.
Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Met MijnGGZOostBrabant kunt u actief aan de slag
en u bent altijd op de hoogte van uw gegevens.

Postbus
In dit scherm kunt u uw ontvangen berichten bekijken.
U kunt vanuit dit scherm ook berichten verzenden.

Deze onderdelen ziet u op het startscherm:

Afspraken

Feedback

In de agenda staan de voor u geplande afspraken.

Op deze plek kunt u een opmerking achterlaten over
hoe u als gebruiker MijnGGZOostBrabant ervaart.

Vragenlijsten
Hier staan vragenlijsten klaar en u kunt uw antwoorden op
eerder ingevulde vragenlijsten inzien. U ontvangt een e-mail
als er een vragenlijst klaarstaat en er verschijnt een envelopje
rechts bovenin het scherm.

Bibliotheek
Hier vindt u folders en andere algemene
informatie over GGZ Oost Brabant.

Dossier
Hier vindt u informatie over uw behandeling en onderdelen uit
uw dossier.

Welkom & Zelfhulp
U kunt actief aan de slag met de welkomstmodules en met de
online behandelmodules (ehealth) die voor u klaar staan.

Behandelaren
In dit overzicht staan de behandelaren die actief bij uw behandeling betrokken zijn en met wie u face-to-face contact heeft.
Als de knop ‘stuur bericht’ getoond wordt, kunt u hen een
bericht sturen. Belangrijk om te weten is dat u niet altijd direct
antwoord zult krijgen. Over de wijze van reageren en de termijn
maakt u samen met uw behandelaar individuele afspraken.

Als u rechtboven in het scherm op uw
naam klikt ziet u uw gegevens zoals die bij
ons bekend zijn. Via het knopje ‘Wijzigen’
kunt u zelf uw e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord wijzigen. Voor andere
wijzigingen neemt u contact op met het u
bekende secretariaat.

Aanmelden
Bent u een nieuwe cliënt bij GGZ Oost
Brabant? Bij de uitnodiging voor een intake
ontvangt u informatie over hoe u gebruik
kunt maken van MijnGGZOostBrabant.
Bent u al wat langer cliënt en wilt u zich
aanmelden voor MijnGGZOostBrabant?

Vraag het uw behandelaar of het
secretariaat. In beide gevallen geldt dat
u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer doorgeeft, want deze gebruikt u
om veilig te inloggen.
Vanzelfsprekend is uw privacy erg belangrijk. Daarom maakt GGZ Oost Brabant
gebruik van moderne technieken om
uw gegevens te beveiligen. Iedere keer
wanneer u inlogt, vult u uw eigen
gebruikersnaam en wachtwoord in.
Als extra beveiliging voert u ook een code
in, die u ontvangt per sms of e-mail.
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Vragen?

nt

Lees de ‘Veel gestelde vragen’ op
mijnggzoostbrabant.nl of stuur een
e-mail naar mijn@ggzoostbrabant.nl
(deze mailbox wordt op werkdagen gelezen).
In geval van dringende vragen of spoed kunt u
beter bellen met het u bekende secretariaat,
of met ons centrale telefoonnummer: 0492 84 60 00.
Heeft u nog geen intakegesprek bij ons gehad?
Neem dan contact op met uw huisarts
(hij of zij is uw aanspreekpunt tot het moment
dat het intakegesprek heeft plaatsgevonden).
In ontwikkeling
MijnGGZOostBrabant is een nieuwe dienst, aan de
realisatie hebben cliënten, naasten en behandelaren
meegewerkt. Uw feedback ontvangen we graag,
dit is mogelijk via het portaal. Hiermee ontwikkelen
we het portaal door en zal MijnGGZOostBrabant
gaandeweg meer functies gaan kennen.

In verbinding blijven met ons?
Postbus 3, 5427 ZG Boekel
0492 - 84 60 00
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