
    

Wat is Wat is Wat is Wat is eeee----HealthHealthHealthHealth????    

 

Het Huisartsenteam biedt u, als aanvulling op uw 

gesprekken met de praktijkondersteuner-GGZ  

(POH-GGZ), e-Health ondersteuning aan.  

 

Onder e-Health verstaan we online programma’s 

waarmee patiënten hun gezondheid kunnen 

verbeteren en in dit geval hun psychische klachten 

kunnen verlichten.  

 

In de e-Health omgeving van uw huisartspraktijk 

kunt u onder andere: 

 

• Online modules volgen, specifiek gericht op 

uw klachten. 

• Oefenen met concrete opdrachten. 

• Online contact hebben met de POH-GGZ. 

    

 

 

    

Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?    

 

In overleg met uw POH-GGZ bepaalt u of u gebruik 

wilt maken van de e-Health ondersteuning.  

Uw POH-GGZ maakt een account voor u aan, waarna  

u direct een welkomste-mail ontvangt waarmee u een 

wachtwoord in kunt stellen.  

 

Nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld, kunt u de  

e-Health omgeving bereiken via 

https://hethuisartsenteam.e-behandeling.nl. 

 

U logt in met uw e-mailadres en uw wachtwoord. 

Als u uw wachtwoord vergeten bent, klik dan op 

‘wachtwoord vergeten’ en volg de instructies.  

    

    

AanbodAanbodAanbodAanbod    

 

Via de e-Health omgeving kan uw POH-GGZ 

verschillende modules en/of dagboeken voor u 

activeren. Bespreek samen met uw POH-GGZ wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Als u inlogt in de e-Health omgeving, heeft u ook de 

mogelijkheid om bepaalde modules zelf te activeren. 

Dit zijn zelfhulptrainingen; u kunt deze zelfstandig 

doorlopen. U vindt de zelfhulptrainingen in de ‘Store’.  

 

 

    

Zijn er kosten aan verbonden?Zijn er kosten aan verbonden?Zijn er kosten aan verbonden?Zijn er kosten aan verbonden?    

 

Nee, Het Huisartsenteam biedt het gebruik van  

de e-Health omgeving kosteloos aan. 

    

    

Beveiliging en privacyBeveiliging en privacyBeveiliging en privacyBeveiliging en privacy    

 

Uw gegevens in de e-Health omgeving zijn optimaal 

beveiligd volgens de bestaande wet- en regelgeving.  

Uw POH-GGZ heeft als enige toegang tot uw  

e-Healthdossier. Hij of zij kan in de e-Health  

omgeving uw modules bekijken en feedback geven  

op uw oefeningen.     

 

 

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

 

Heeft u vragen over het gebruik van de e-Health 

omgeving? Neem dan gerust contact op  

met uw POH-GGZ of uw huisarts. Zij vertellen  

u graag meer.  

    

    



    

        
 

 

                                                

 

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

eeee----Health Health Health Health omgevingomgevingomgevingomgeving    

https://hethuisartsenteam.e-behandeling.nl 

 

Het HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet Huisartsenteam    

www.hethuisartsenteam.nl 

    

Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?    

Meld u via de website aan voor de  

Huisarts Prestatie Monitor.    

    

Meepraten &Meepraten &Meepraten &Meepraten &    geïnformeerd worden?geïnformeerd worden?geïnformeerd worden?geïnformeerd worden?    

Schrijf u via de website in voor onze  

digitale nieuwsbrief en gezondheidstips.  

 

Stel vragen en deel ervaringen  

op ons forum en onze facebookpagina.  

 

Forum.hethuisartsenteam.nl 

Facebook.com/HetHuisartsenteam 

 

 

 

    
 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

EEEE----HealthHealthHealthHealth    
    

 

“De concrete oefeningen 

in de e-Health 

omgeving   

zijn voor mij een fijne 

aanvulling op de                        

gesprekken met mijn 

POH-GGZ.” 

 

 

“De oefeningen in de  

e-Health omgeving doe 

ik wanneer het mij 

uitkomt en in mijn eigen 

tempo. Ideaal!” 

“Het geeft mij een goed 

gevoel dat ik vanuit huis 

ook aan mijn problemen 

kan werken.  

Daarbij kan ik online 

contact houden met 

mijn POH-GGZ.” 


