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1. Introductie 
Bij Basalt wordt tijdens uw behandeling gebruik gemaakt van eHealth. Dit zijn online 

behandelmethodes die u kunnen helpen tijdens de revalidatie. Hierbij kunt u denken aan 

oefeningen die via het internet worden aangeboden of voorlichting. U kunt van deze oefenstof 

gebruik maken via uw telefoon, tablet of computer.  

 

Het digitaal revalidatieplatform 

Binnen Basalt worden diverse applicaties gebruikt worden om u extra oefenstof of -informatie 

aan te bieden. De applicaties die we op dit moment gebruiken, zijn: 

• Minddistrict; verschillende modules die helpen om meer grip te krijgen op het eigen 

leven. 

• Physitrack; digitale oefeningen gericht op het bewegen.  

• TOPwoordvinding; taaloefeningen voor de woordvinding. 

• een Kennisbank; een plek waar informatie over een beroerte terug te vinden is. 

 

Deze manier van het aanbieden van digitale zorg is ontwikkeld op basis van de wensen van 

oud-revalidanten en van behandelaren van onder andere Basalt Revalidatie. Om aan deze 

wensen te voldoen, zetten we nu ook in op oefenen via apps op de telefoon of  tablet.  

 

U krijgt van uw behandelaar het advies om één of meerdere applicaties te gaan gebruiken. In 

deze handleiding staat meer informatie over het starten met deze applicaties. Het doel is dat 

u zelfstandig kan gaan oefenen buiten de therapieën om. Op die manier kunt u meer aan uw 

eigen herstel werken op een plek en tijd die voor u passend is. Zo kunt u meer oefenen, wat 

bevorderlijk is voor uw herstel.  

 

Handleiding 

In deze handleiding staat per applicatie beschreven hoe u hiermee kan oefenen op uw 

telefoon of computer. Ook leest u tips over het gebruik en waar u terecht kan met vragen. 

Voor de naaste/mantelzorger staat er beschreven waar u gebruik van kunt maken.  

 

Er zijn twee delen van deze handleiding. Eentje voor het gebruik op een PC en één voor het 

gebruik op een tablet of smartphone. U heeft nu de handleiding voor het oefenen op de PC 

voor u. Deze handleiding is ook digitaal te vinden op www.ikoefenzelf.com. Daar vindt u ook 

de handleiding voor het oefenen op de tablet of smartphone.   

http://www.ikoefenzelf.com/
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2. Physitrack  
Physitrack is een programma met lichamelijke oefeningen. Met behulp van dit programma 

kunt u oefeningen, die u tijdens uw revalidatie al heeft gedaan, ook in de thuissituatie 

oefenen. Uw behandelteam stelt voor u een op maat gemaakt oefenprogramma samen.  

 

2.1 Inloggen 

1. Uw behandelaar maakt een account voor u aan. Daarna ontvangt u op uw emailadres 

een bericht van Physitrack. Hierin staat uw toegangscode en kunt u direct door naar 

uw oefenprogramma. 

2. Als u wil gaan oefenen, dan gaat uw naar de website https://nl.physiapp.com. U voert 

uw toegangscode en geboortejaar in en dan ziet u uw persoonlijke oefenprogramma.  

 

2.2 Oefenen 

 

1. U ziet op het scherm welke oefeningen u moet doen en hoe vaak u ze achter elkaar 

moet uitvoeren. Bij iedere oefening staat een filmpje waarin u uitgelegd krijgt hoe u 

de oefening moet uitvoeren. Een voorbeeld van een oefenprogramma ziet u hier 

staan: 

 

 
2. Klik op een oefening om hem te starten. Na het uitvoeren van een oefening klikt u op 

Voltooid en kunt u een bericht achterlaten voor uw behandelaar. De berichten kunnen 

wel worden ingezien door uw behandelaar, maar ze worden niet in zijn geheel en niet 

iedere dag door uw behandelaar gelezen! Als er dus iets belangrijks is dat u met uw 

behandelaar wilt bespreken, doe dat dan niet via Physitrack!  

 

Uw behandelteam kan zien of u de geplande oefeningen heeft uitgevoerd en hoe u deze vond 

gaan. 

 

https://nl.physiapp.com/
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Helemaal onderaan in het scherm staan de volgende knoppen: 

 

 
 

Hier kunt u uw resultaten en programma bekijken en uw voorkeuren instellen. Voor 

voorkeuren kunt u onder andere aangeven als u een herinnering wil krijgen om de oefeningen 

uit te voeren.  

3. Minddistrict 
Minddistrict is een programma dat gebruik maakt van modules, waarmee u kunt werken aan 

herstel of persoonlijke ontwikkeling. Dit kunt u alleen doen, samen met uw behandelaar, of 

met iemand uit uw eigen netwerk; uw partner of familielid bijvoorbeeld.  

 

3.1 Inloggen 

1. Uw behandelaar maakt een account voor u aan. U ontvangt dan op uw emailadres een 

bericht van Minddistrict. Stel hier zelf een wachtwoord in.  

 
3. Heeft u al een wachtwoord ingesteld en wilt u direct naar de inlogpagina, ga dan naar  

https://ikoefenzelf.minddistrict.nl  

 

 

 

https://ikoefenzelf.minddistrict.nl/
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3.2 Oefenen met Minddistrict 

 

Log in via https://ikoefenzelf.minddistrict.nl Als u ingelogd bent, ziet u uw persoonlijke 

startpagina van Minddistrict.  

 
Hier ziet u welke modules er voor u open staan. Door op doorgaan te klikken gaat u verder 

met de module waar uw gebleven was. Daarnaast kunt u op de home pagina de gesprekken 

inzien die u met zorgprofessionals heeft en kunt u als dat is ingesteld door uw behandelaar 

hier een dagboek bijhouden.  

 

Onder het kopje taken bovenin het scherm ziet u het overzicht van welke opdrachten er voor 

u die dag klaar staan.  

 

 

https://ikoefenzelf.minddistrict.nl/
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Een module bestaat uit een aantal sessies. Onderaan elke sessie staat de knop tussentijds 

opslaan:  

 

 
 

Uw werk opslaan kunt u op elk moment doen, waarna u de applicatie tussentijds kunt 

verlaten, om op een later moment verder te gaan waar u gebleven was.  

 

Ook kunt u bij elke sessie vragen stellen aan uw behandelaar. Let op: de berichten kunnen 

door uw behandelaar worden ingezien, maar worden mogelijk niet elke dag gelezen. Als er 

dus iets belangrijks is dat u met uw behandelaar wilt bespreken, doe dat dan niet via 

Minddistrict.  

4. Kennisbank  
In onze Kennisbank staat veel informatie over een beroerte. Deze kunt u gebruiken om meer 

te weten te komen over een beroerte en de gevolgen daarvan. Dit kunt u ook samen met uw 

partner/naasten bekijken. Er staat ook informatie die gericht is op de mantelzorger/naasten. 

 

Ga naar  https://cva.fastathome.nl/ om naar de Kennisbank te gaan.  

 

Het beginscherm van de kennisbank ziet er als volgt uit:  

 

https://cva.fastathome.nl/
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In de groene balk ziet u verschillende koppen: Wat is een beroerte? – Wat zijn de gevolgen? – 

Ik ben patiënt – Ik ben mantelzorger.  

 

Door op deze knoppen te klikken, krijgt u informatie over het betreffende onderwerp. Ook 

heeft de kennisbank een zoekfunctie, deze kunt u rechts in de groene balk boven aan het 

scherm vinden: 

 

 

5. TOP woordvinding 
 Veel mensen met afasie hebben problemen met het vinden van woorden. Met TOP 

Woordvinding kunt u de woordvinding oefenen. Er zijn 10 thema’s (categorieën) om te 

oefenen. Binnen elk thema kunt u kiezen voor makkelijke of moeilijke woorden. U kunt 

oefenen met het uitspreken van de woorden en met het schrijven (typen). U kunt hulp krijgen 

om op het woord te komen en kunt u uzelf controleren. 

5.1 Inloggen 

Klik hier of ga naar www.ikoefenzelf.com/inloggen-applicaties/ en klik op “Inloggen 

Topwoordvinding”.  

https://www.topwoordvinding.nl/portalaccess/login/3dcfb241-9cca-43ef-80f0-2cd793b94b10
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5.2 Oefenen 

U ziet op het scherm thema’s die u kunt doen. Kies een thema.  

 

 

 

Kies nu het niveau van de oefening: makkelijk of moeilijk. 

 

 

Vervolgens komt u bij de oefening. Hier kan u het woord typen in de grijze vakjes.  
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Aan de rechterkant staan hulp mogelijkheden. Voor de hulpknop met een luidspreker moet 

u uw geluid aan hebben staan. Het potloodje betekent dat u een letter of woord te zien 

krijgt om u te helpen.  

Als u een woord heeft getypte en u heeft het goed  
dan kan u via volgende → naar een nieuwe afbeelding.  
 

Als u een ander thema wilt,  
ga dan naar de knop ← terug naar beginpagina  
 

Wilt u stoppen, ga dan naar Uitloggen  

5. Wat te doen bij vragen of problemen? 
Als u problemen ondervindt bij het werken met het ikoefenzelf.nl platform of als u hier vragen 

over heeft kunt u bij meerdere mensen terecht.  

 

Uw behandelaar 

Problemen met de oefenapplicaties kunt u bespreken met uw behandelaar. 

 

Website 

Op de website www.ikoefenzelf.com kunt u veel informatie vinden over het digitaal oefenen. 

Hier kunt u ook een contactformulier invullen.  

 

Vraag via email 

Voor vragen kunt u ook een email sturen naar helpdesk@ikoefenzelf.nl.  

 

6. Tips 
• Als er iets belangrijks is dat u met uw behandelaar wilt bespreken, doe dat dan niet via 

het van het ikoefenzelf.nl platform of de verschillende applicaties op het platform! Als 

u iets belangrijks met uw behandelaar wilt bespreken, moet u direct contact opnemen 

met uw behandelaar. 

• Als u problemen heeft bij het werken de oefenapplicaties kunt u dit het best zo snel 

mogelijk laten weten. Wij doen ons best de problemen zo snel mogelijk op te lossen 

en u weer op het goede spoor helpen. 

http://www.ikoefenzelf.com/
mailto:helpdesk@ikoefenzelf.nl


 

 

 
 

11 
 

• Als u twijfelt of een oefening wel goed of veilig voor u is, moet u deze niet uitvoeren, 

maar de oefening eerst bespreken met uw behandelaar. Ook als u het oefenen met 

het platform te zwaar vindt, kunt u dit het best zo snel mogelijk met uw behandelaar 

bespreken. 

• Probeer vooral te oefenen op momenten dat u weinig therapie heeft, dus in de 

avonduren, in de weekenden of op andere dagen dat u geen therapie krijgt. 

• Als u een website regelmatig gebruikt, kan het handig zijn om hem toe te voegen aan 

uw favorieten. Ook kunt u hem toevoegen aan uw bureaublad.  

• U kunt er voor kiezen om uw computer uw inloggegevens voor de websites te laten 

bewaren als u het lastig vindt om de gegevens te onthouden.   

 
 


