Online behandeling,
Back-Up en
veilig berichtenverkeer

Kinderen
en Jeugdigen
voor kinderen en jeugdigen

Veel jeugdigen boeken hun vakantie of regelen online
hun zaken voor school. Dus waarom niet een deel
van de behandeling bij Mondriaan online, in de eigen
vertrouwde omgeving doen? Dat kan! Mailen met
jeugdigen en ouders/verzorgers doen wij via een
beveiligde online omgeving. Ook vindt soms een deel
van de behandeling via deze beveiligde omgeving
plaats. En om je te laten kennismaken met Mondriaan
gebruiken we de app Back-Up. Meer hierover lees je
in deze folder.
Back-Up

Je bent aangemeld bij Mondriaan
Kinderen en Jeugdigen en binnenkort
heb je je eerste gesprek. Je hebt vast
veel vragen. Hoe ziet het er uit bij
Mondriaan? Wie werken er? Wat gaat
er gebeuren? Die vragen beantwoorden
we graag voor je. Daarvoor gebruiken
we de app Back-Up.
Je hebt van ons een brief ontvangen
met een wachtwoord en inlogcode
voor de app. Nadat je de app hebt
gedownload vind je daar informatie
over het eerste gesprek bij Mondriaan,
hoe het er daar uit ziet, wat je moet
meenemen en waar je wordt verwacht.

Na het eerste gesprek zetten we
steeds nieuwe informatie voor je klaar
in de app, op het moment dat er iets
verandert in je behandeling of je een
nieuwe therapie gaat volgen.

Hoe werkt Back-Up?

Je kunt de app downloaden met
de QR-code die je vindt in de brief
met je accountgegevens. Je kunt
ook naar www.back-up.nl gaan
en daar inloggen. De app is geschikt
voor Apple IOS, Android en Windows.
Je kunt hem raadplegen op je telefoon,
tablet of vaste PC.
Meer informatie over de app
Back-Up vindt je ook op
onze website
www.mondriaankindenjeugd.nl

Online behandelen

Binnen sommige behandelingen volg
je een of meerdere behandelmodules
thuis online. Tussen twee gesprekken
met je behandelaar maak je online
opdrachten. Ook zet de behandelaar
online informatie klaar die jou helpt
om beter om te gaan met de dingen
die je moeilijk vindt.
Je behandelaar schrijft feedback op
de opdrachten die je hebt gemaakt en
geeft je soms tips om te oefenen.
Tijdens de volgende afspraak worden
de huiswerkopdrachten besproken.
Ook je ouders/verzorgers volgen
soms een online module. Dit kan nog
niet bij alle behandelingen. Vraag
ernaar bij je behandelaar.
Meer informatie over
online behandeling vindt je op
www.mondriaankindenjeugd.nl

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg
met ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden we zorg aan 13.500 mensen. We
hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen
en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen
met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische
psychiatrie. Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis
als dat kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossingsen samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Met 2.300 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers
in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters,
psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschap
pelijk onderzoek staan in dienst om, op basis van de nieuwste inzichten,
onze zorg continu te verbeteren.
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