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Handleiding Minddistrict 

Minddistrict wordt gebruikt door (GZ-)psychologen en maatschappelijk werkers om oefening en 

voorlichting aan te bieden. Deze handleiding geeft informatie over de meest voorkomende aspecten 

in het gebruik. 
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1. Inloggen 
Ga naar https://ikoefenzelf.minddistrict.nl  en log in met uw eigen inloggegevens. Deze heeft u 

gekregen in uw mailbox van Basalt. Indien geen inloggegevens heeft, kunt u deze (vanaf februari 

2022) aanvragen via Ultimo. Voor februari 2022 kunt u mailen naar ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl. 

 

2. Aanmelden patiënt 
In het menu ga je naar “cliënten”.  

 

Je klikt rechtsboven op “cliënt toevoegen”.  

Vul de gevraagde gegevens in. Deze haal je uit het HiX dossier (voornaam, achternaam, geboorte 

datum en e-mailadres). Voor administratie- en onderzoeksdoeleinden is het belangrijk dat het 

patiëntnummer geregistreerd wordt. Je kunt het patiëntnummer bij het aanmelden van een patiënt 

registreren in het vak “Cliënt ID”: 

 

Nadat je hebt geklikt op “toevoegen” wordt er een account aangemaakt en de patiënt ontvangt op 

het opgegeven e-mailadres een welkomstmail. Hij of zij kan nu een wachtwoord aanmaken en 

inloggen. 

3. Downloaden app.  
Voor het oefenen op de telefoon of tablet kan de Minddistrict app gebruikt worden. Deze is te 

downloaden via de Play Store of de Apple Store en is dus beschikbaar voor zowel Android als IOS. Let 

op: niet alle modules zijn beschikbaar op je mobiel en moeten via een PC of tablet geopend worden. 

Dit is met name het geval bij NAH-modules.  

 

https://ikoefenzelf.minddistrict.nl/
mailto:ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl
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4. Module klaarzetten 
Het is van belang in het teamoverleg te bepalen wie (en welke discipline) welke modules in zal 

zetten. Een module klaarzetten doe je zo: 

• Zoek in de catalogus naar de gewenste module en klik op 'Wijs toe' rechts naast de 

module.  

• Selecteer de gewenste cliënt. 

• Stel in of je de module met of zonder feedback wilt begeleiden. 
 

5. Berichten versturen 
Via Minddistrict kun je beveiligd berichten versturen. Om nieuwe berichten te kunnen sturen start je 

een gesprek via “home” in de menubalk met de knop “start gesprek”. 

 

Bestaande gesprekken vind je via het menu “gesprekken” in de menubalk. Open een gesprek uit de 

lijst door deze aan te klikken. Je kunt onderaan reageren.  

Ook patiënten kunnen jou een bericht versturen. Je ontvangt dan een notificatie per e-mail, tenzij je 

Minddistrict al geopend hebt. Om alle ongelezen berichten te lezen ga je in het menu naar 

“gesprekken”.  

Wil je een bericht verwijderen, een groepsgesprek starten of een gesprek verlaten? Klik dan hier 

voor de instructies.  

6. Stoppen 
Als de patiënt gestopt is met revalideren, deactiveer je het account niet. De patiënt kan levenslang 

gebruik maken van zijn/haar account en ingevulde modules terugzien.  

Wil je niet meer dat een cliënt contact met je op kan nemen? Dan kun je de patiënt ontkoppelen: 

▪ Open het dossier van een cliënt. 

▪ Ga in het dossier naar 'Professionals' (linkermenu). 

▪ Klik op 'Beheer relatie'. 

▪ Vink de tools aan om de begeleide tools te ontkoppelen. 

 

Vraagt een patiënt een verwijdering van zijn/haar account aan? Dan kun je dit verziek indienen bij de 

applicatiebeheerder van Minddistrict. Je vindt de applicatiebeheerder van het platform door zoeken 

https://support.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000076193-gesprekken
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bij de tab 'Professional'. Hij of zij kan vervolgens het verzoek tot verwijdering aanvragen bij de 

Minddistrict servicedesk. 

 

Om het verzoek te kunnen verwerken heeft de servicedesk van Minddistrict de platform URL nodig 

en het geanonimiseerde cliënt ID. Je kunt deze informatie aanleveren aan de applicatiebeheerder. 

Klik hier hoe de platform URL kunt vinden en klik hier hoe het cliënt ID kunt vinden.  

 

7. Gebruiken trainingsaccount 
Je kunt oefenen in de trainingsomgeving van Minddistrict; daar zijn geen patiënten in te vinden. Via 

https://ikoefenzelf.training.minddistrict.com kom je terecht in deze trainingsomgeving. Let op: je 

hebt hiervoor een eigen wachtwoord aan moeten maken.  

8. Vragen? 
Staat het antwoord op je vraag niet in deze handleiding? Je kunt ook de supportpagina van 

Minddistrict raadplegen. Kom je er zelf niet uit? Vraag het aan je poweruser! Ook is de helpdesk van 

ikoefenzelf te bereiken via ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl 

9. Beschikbare modules  
Zie hieronder de beschikbare modules voor Basalt, zelfhulpmodules voor revalidanten en 

beschikbare dagboeken voor revalidanten.  

Voor Basalt: 

1. Activeren: module om passiviteit te doorbreken 
2. Van klacht naar veerkracht 
3. Basiszorg Pak je somberheid aan 
4. Beter slapen  
5. Gedachteschema 
6. Minder piekeren  
7. Mindfulness 
8. Oefenen met ontspannen 
9. Signaleringsplan maken 
10. Vaardigheidstraining trauma 
11. NAH en prikkelbaarheid 
12. NAH en slaapproblemen 
13. NAH en zorg voor je naaste 
14. NAH en piekeren 
15. NAH en stemmingsklachten 
16. NAH en gedachteschema 
17. psycho-educatie NAH  
18. Basiszorg Onbegrepen lichamelijke klachten intensief 
19. Verwerking 
20. Dagboek stemming 
21. Basiszorg depressie intensief 
22. Vaardigheidstraining trauma 

a. Vaardigheidstraining trauma: focus op het nu 
b. Vaardigheidstraining trauma: Omgaan met emoties 
c. Vaardigheidstraining trauma: omgaan met gevoelens van onveiligheid 
d. Vaardigheidstraining trauma: verken je spanning 

https://adminsupport.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000091967-hoe-vind-ik-de-platform-url-
https://adminsupport.minddistrict.com/nl/support/solutions/articles/17000091201-hoe-vind-ik-de-juiste-id-s-
https://ikoefenzelf.training.minddistrict.com/
https://support.minddistrict.com/nl/support/home
https://support.minddistrict.com/nl/support/home
mailto:ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl
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23. Modules pakket jeugd 
a. Jeugd Basiszorg: Hoe zie je jezelf?  
b. Jeugd (voor ouders en opvoeders): Omgaan met de emoties van je kind 
c. Jeugd (voor ouders en opvoedtips): Opvoedtips 
d. Jeugd: Aan de slag met je gedachten 
e. Jeugd: Gezonder eten 
f. Jeugd: Gezonder leven 
g. Jeugd: Hoe maak je contact? 
h. Jeugd: Kom voor jezelf op! 
i. Jeugd: Meer bewegen 
j. Jeugd: Minder piekeren 
k. Jeugd: Oefenen met ontspannen  
l. Jeugd: Omgaan met je gevoelens  
m. Jeugd: Omgaan met rouw 
n. Jeugd: Plannen en organiseren 
o. Jeugd: Voel je goed over jezelf! 

 
Beschikbare Zelfhulpmodules voor revalidanten: 

1) Blijf thuis blijf fit (corona) 
2) Dankbaarheid tijdens de corona crisis 
3) Eenzaamheid tijdens de corona crisis 
4) Mentaal sterk tijdens de corona crisis 
5) Thuiswerken tijdens de corona crisis 
6) Emotie 
7) Inspiratiemomenten 
8) Oefenen met ontspannen 
9) moment 

 

Beschikbare dagboeken voor revalidanten 

Naast de beschikbare modules en zelfhulpmodules zijn ook nog 50+ dagboeken beschikbaar voor 

revalidanten. Te vinden in je persoonlijke Minddistrict account onder dagboeken. 

 


