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Inleiding 
 

ConsultManager en MyMindspace zijn nauw geïntegreerd. U kunt vanuit ConsultManager diverse 

acties initiëren op MyMindspace en u kunt in ConsultManager activiteiten volgen die door uw 

cliënten op MyMindspace gedaan worden (berichten, dagboekvulling, invullen stemmingsmeter, ...). 

Brieven, formulieren en nota's kunt u vanuit ConsultManager met een druk op de knop aan de cliënt 

geven: deze worden als PDF geplaatst in de module Media van het cliënttraject. U kunt ook vanuit 

ConsultManager terugkoppeling naar de huisarts sturen (aanmeldingsbrief, afmeldingsbrief, 

rapportage, ...) die direct in het HIS van de huisarts terecht komt. Deze handleiding beschrijft het 

gebruik van de diverse mogelijkheden in de integratie ConsultManager - MyMindspace. Dit is geen 

algemene handleiding voor het MyMindspace platform, zie hiervoor het aparte document wat u is 

toegestuurd en wat ook beschikbaar is op de website (www.managewarepro.nl). 

 

 

Uw MyMindspace account activeren 
 

1. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een aanmeldmail met een link om uw MyMindspace 

account te activeren. Deze link is twee weken geldig. 

 

2. Klik op de knop “Account activeren” in de aanmeldmail. 

 

3. Het volgende scherm opent in uw internet browser.  

 

 

4. U vult hier uw e-mailadres in en maakt een wachtwoord aan.   

Het wachtwoord dient minimaal 8 tekens lang te zijn, minimaal 1 hoofdletter te hebben, 1 

cijfer en 1 speciaal teken (bijvoorbeeld ? ! @ # $ % ^ & * ( ) ). 

5. Vervolgens logt u in met uw e-mail adres en zojuist aangemaakte wachtwoord. 
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6. U ontvangt nog een extra verificatiecode per e-mail. Vul deze in om in te loggen.  

Let op: bij elke inlogpoging wordt een nieuwe code verzonden die steeds 15 minuten geldig is. 

Indien u rechtstreeks vanuit ConsultManager inlogt, hoeft u geen wachtwoord of code meer in te 

voeren. 
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Uw MyMindspace account aan ConsultManager koppelen 
 

1. Navigeer in ConsultManager naar Gebruikersinstellingen, tabblad ‘Div.’ 

2. Klik in het blokje 'Koppeling met MyMindspace' op ‘Stel in’  

 
 

3. Vul in het geopende venster uw gebruikersnaam (e-mail adres waarmee u bij MyMindspace 

geregistreerd bent) en wachtwoord in: 

 
 

4. Klik op OK.  

5. ConsultManager maakt contact met MyMindspace en controleert of de ingevoerde gegevens 

kloppen. U krijgt bericht als de koppeling gelukt is.  

6. Om beveiligingsredenen moet de koppeling periodiek opnieuw ingesteld worden als er enige 

tijd geen gebruik van is gemaakt. Krijgt u een melding dat de koppeling niet werkt, stel deze 

dan opnieuw in.  
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Vanuit ConsultManager inloggen op MyMindspace 
N.B. MyMindspace werkt het best in combinatie met de actuele versies van de browsers Firefox of Chrome. 

Speciaal met Explorer kunnen soms problemen zijn. Stel dus Firefox of Chrome in als standaard browser, deze zal 

gebruikt worden als u vanuit ConsultManager naar MyMindspace gaat. 

 

1. Navigeer naar ‘eHealth/MyMindspace’  

2. Klik rechtsboven op de knop ‘MyMindspace’.  

3. U wordt automatisch ingelogd in MyMindspace op de pagina met al uw actieve trajecten.  

 

 

Vanuit ConsultManager een nieuw MyMindspace traject aanmaken 
 

1. Indien u het MyMindspace traject wilt koppelen aan een bGGZ behandeltraject of sGGZ DBC 

binnen ConsultManager (bijv. voor het koppelen van tijdschrijven), maakt u een nieuw 

MyMindspace direct traject aan vanuit het behandeltraject of de DBC. 

 

2. Navigeer naar bGGZ trajecten/DBC's en klik op het gewenste traject/DBC 

 

3. Klik op het tabje ‘MyMindspace’. 

 

 
 

 

4. Controleer of linksonder het juiste e-mail adres van de cliënt is ingevuld. 

 

 
 

 

5. Klik op ‘nieuw traject’  
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6. Het volgende scherm opent: 

 

 
 

7. Bij ‘Type traject’ kiest u de gewenste benaming voor het traject, bijvoorbeeld ‘depressie’ 

indien de cliënt specifiek voor een depressie wordt behandeld. U kunt deze namen in 

MyMindspace zelf beheren en aan ConsultManager toevoegen door op ‘Update lijst’ te klikken. 

U kunt de benaming ook algemeen laten door ‘nieuw traject’ te kiezen.  

 

8. Bij ‘programma’ kunt u een compleet eHealth programma kiezen om te koppelen aan het 

traject. U kunt hier ook voor ‘Vrij programma’ kiezen en na het aanmaken van het traject losse 

huiswerkopdrachten, media/documenten, berichten of alsnog een eHealth programma 

toevoegen. Standaardvoorkeuren voor het type traject en programma kunt u onderin het 

scherm invoeren (bij ‘standaard type traject/ standaard programma’).  

 

9. Klik op ‘Ga door’.  

 

10.  U krijgt nu de vraag of u dit traject direct wilt activeren. De cliënt ontvangt dan direct een 

mail om in te loggen en het traject te bekijken. U kunt het traject ook eerst nog bewerken 

binnen MyMindspace en later handmatig zelf activeren.  
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11. Als u op Bewerken of Activeren klikt krijgt u een bevestiging dat het traject is aangemaakt en 

keert u terug naar het overzicht met MyMindspace trajecten. 
 

 

 
 

U vindt uw nieuwste traject onderaan. Door op ‘Toon’ te klikken, wordt u direct naar dit 

betreffende traject in MyMindspace doorgelinkt.  

 
 

12. In MyMindspace kunt u het traject vervolgens nog aanpassen (zie volgende hoofdstuk).  
 

 

 

Traject in MyMindspace bewerken/ activeren 
 

1. Ga naar de instellingen van het traject door vanuit het traject op het Instellingen icoon te klikken:  

 

 

2. Klik op tabje ‘modules’ en zet de gewenste modules aan/uit: 
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3. Klik op ‘instellingen opslaan’. 
 

 
 

4. Ook kunt u hier het traject alsnog activeren wanneer u dit bij het aanmaken in 

ConsultManager nog niet heeft gedaan. 

 

Status checken / nieuwe activiteiten ophalen van alle trajecten 
 

1. Navigeer naar ‘eHealth/MyMindspace'. 

2. Een lijst van al uw MyMindspace trajecten wordt getoond. 

 
 

3. Klik op ‘Check status’ om nieuwe activiteiten op te halen en het scherm te verversen. 

 

4. Indien er nieuwe activiteiten zijn, staat dit aangegeven onder ‘Nieuw’. 

5. Klik op ‘Activiteiten’ om de activiteiten te bekijken. 

 

6. U kunt hier precies zien welke cliënten welke activiteiten gedaan hebben en wanneer.  

Waar mogelijk wordt ook inhoudelijke informatie getoond (zoals bij berichten, 

stemmingsmeter, ..). Wanneer u op het inhoudsveld gaat staan, klapt deze uit. 

 

 

7. Klik op ‘toon’ om naar het betreffende MyMindspace traject te gaan en de activiteiten daar 

te bekijken en/of nieuwe activiteiten toe te voegen. 
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Status checken / nieuwe activiteiten ophalen van een specifiek traject 
 

1. Ga naar het tabblad MyMindspace in het behandeltraject, de DBC of bij de cliëntgegevens. 

2. Klik op 'Check status'. De status van het traject wordt bijgewerkt en nieuwe activiteiten 

opgehaald.  

 

Bericht voor cliënt vanuit ConsultManager in MyMindspace traject plaatsen 
 

U kunt direct vanuit ConsultManager berichten aan uw cliënt schrijven die op de beveiligde 

omgeving van MyMindspace worden geplaatst. De cliënt krijgt dan een melding dat er een nieuw 

bericht is en kan dit lezen na inloggen.  

 

1. Ga naar het tabblad MyMindspace in het behandeltraject, de DBC of bij de cliëntgegevens. 

2. Selecteer het gewenste traject, schrijf uw bericht en klik op ‘plaats bericht’: 
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Afspraakbevestiging vanuit ConsultManager in MyMindspace traject plaatsen 
 

Bij het aanmaken van een afspraak in de agenda van ConsultManager, plaatst u direct een 

afspraakbevestiging in het MyMindspace traject van de cliënt door ‘ Bericht naar MyMindspace ‘ op 

‘ja’ te zetten: 

 

 

 

U krijgt een bevestiging in beeld van de geplaatste afspraakbevestiging: 

 

 

 

In het MyMindspace traject staat de afspraakbevestiging nu als bericht weergegeven: 

 

 

 

Document vanuit ConsultManager aan het MyMindspace traject koppelen 
 

Vanuit ConsultManager kunt u aangemaakte brieven en formulieren eenvoudig met uw cliënten 

delen. Dit vergt minder handelingen en is veiliger dan verzenden van documenten per e-mail. N.B. 

Dit is alleen beschikbaar in combinatie met ePraktijk. 

 

1. Open het gewenste document in de module Correspondentie of vanuit cliëntdossier of 

tabblad Documenten bij de tabbladen met cliëntgegevens. 

2. Klik op ‘PDF naar MMS’ 
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3. U krijgt deze melding te zien: 

 
 

4. Klik op ‘Ga door’. 

5. De cliënt kan het document nu openen in de ‘Bestanden’ module van het MyMindspace 

traject. Het is ook voor u als begeleider zichtbaar in deze module. 

 

 

 

 

 

Nota vanuit ConsultManager aan het MyMindspace traject koppelen 
 

Op dezelfde manier als brieven en formulieren kunt u ook cliëntnota's aan de cliënt geven. Open de 

nota in de notalijst en klik op de MYMINDSPACE knop. 
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Terugkoppeling naar de huisarts sturen (zonder eigen Zorgmail account) 
 

Voor veilige communicatie met de huisarts kunt u gebruik maken van Zorgmail. De combinatie 

ConsultManager - MyMindspace stelt u echter in staat om ook zonder Zorgmail op een veilige manier 

brieven en rapportages direct vanuit ConsultManager via MyMindspace naar het HIS van de huisarts 

te sturen. Binnen MyMindspace zelf kunt u ook losse berichten of verslagen aanmaken en naar de 

huisarts sturen. N.B. Terugkoppeling vanuit ConsultManager is alleen beschikbaar in combinatie met 

ePraktijk. 

 

1. Zorg dat naam en zorgmailnummer van de arts zijn ingevuld bij de artsgegevens in de 

module Artsen. N.B. dus niet in het adresboek van de module Zorgmail, want deze 

verzending gaat buiten de module Zorgmail om. 

 

2. Zorg dat uw eigen gegevens volledig zijn ingevuld in uw gebruikersprofiel op MyMindspace. 

 

3. Open het gewenste document in de module Correspondentie of vanuit cliëntdossier of 

tabblad Documenten bij de tabbladen met cliëntgegevens. 

 

4. Klik op ‘Arts via MMS’ 

 

5. U krijgt deze melding te zien: 

 
 

6. Klik op ‘Ga door’. 

 

7. De brief/het formulier wordt nu in de vorm van een zorgmail MEDVRI bericht naar de arts 

gestuurd en komt direct in het HIS terecht.  

N.B. Voor het verzenden van het MEDVRI bericht wordt een algemene verzendaccount gebruikt op naam 

van zorgIQ. Het bijbehorende zorgmailnummer wordt getoond in het bericht dat de arts ontvangt, maar bij 

de afzender gegevens staan uw eigen persoons- en praktijkgegevens. 
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Vragenlijst vanuit ConsultManager aan het MyMindspace traject koppelen 
 

1. Indien u een MyMindspace traject bij de cliënt geactiveerd heeft, worden vragenlijsten 

automatisch ook aan het MyMindspace traject van de cliënt gekoppeld in de module 

Vragenlijsten.  

 

 
 

2. Er wordt nog steeds een e-mail naar de cliënt gestuurd met een uitnodiging om de vragenlijst 

in te vullen, maar de cliënt kan ook in het MyMindspace portaal de vragenlijst opstarten 

door op ‘start’ te klikken. 

 

3. Na afronden van de vragenlijst kunt u in MyMindspace op dezelfde manier als in 

ConsultManager een PDF rapportage opvragen van één of meer vragenlijsten. U kunt 

desgewenst een PDF rapportage ook zichtbaar maken voor de cliënt. Zie voor meer details 

het Vragenlijsten gedeelte van de algemene MyMindspace handleiding. 

 

Vanuit MyMindspace tijdschrijven op een behandeltraject of DBC in 

ConsultManager 
 

De tijd die u spendeert aan online zorg op MyMindspace kunt u in MyMindspace registreren met de 

gangbare bGGZ of sGGZ activiteitscodes. Tijdsregistratie op MyMindspace wordt overgezet naar 

ConsultManager en daar bijgeschreven op het betreffende bGGZ behandeltraject of sGGZ DBC indien 

u het MyMindspace traject vanuit daar hebt geactiveerd. Heeft u het MyMindspace traject niet 

vanuit behandeltraject of DBC in ConsultManager aangemaakt, dan is er geen koppeling en wordt de 

tijdsregistratie wel overgezet naar ConsultManager, maar moet u het daarna zelf op behandeltraject 

of DBC laten bijschrijven.  

 

N.B.: In het kader van tijdschrijven voor online zorg is het wellicht nuttig om op te merken, dat niet 

alleen echt face-to-face contact, maar ook elektronische interactie zoals e-mailen, berichten lezen en 

versturen, videobellen, gezien wordt als directe tijd. 

 

1. Log in op MyMindspace en ga naar het overzichtsscherm van een traject 

 

 

2. Klik rechtsboven op instellingen  
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3. Klik op de derde tab ‘Tijdsregistratie’ en vul uw standaardcodes in voor bGGZ en/of sGGZ: 

 

  

 

4. Elke keer als u een tijdschrijfrecord aanmaakt, wordt de standaardcode al automatisch 

ingevuld. U kunt hier wel per keer van afwijken door op dat moment een andere code te 

kiezen uit de lijst. 

 

5. Klik op ‘Instellingen opslaan’ om deze instellingen vast te leggen. 

 

6. Om tijd te schrijven op een bepaald traject in MyMindspace gaat u naar het betreffende 

traject en klikt u op het Tijdsregistratie icoon.  

 

7. In het Tijdsregistratie scherm dat dan verschijnt (zie afbeelding onder) ziet u een overzicht 

van de tijdschrijfregistratie die hier al gedaan is en kunt u nieuwe tijdschrijfrecords 

toevoegen. 

 

 
 

 

8. De datum wordt automatisch als de actuele datum ingevuld, maar u kunt een andere datum 

kiezen. 
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9. Kies bij 'Tijdschrijftype' of het een bGGZ dan wel sGGZ code moet zijn. 

 

10. De standaard tijdschrijfcode wordt nu ingevuld. U kunt hiervan afwijken door een andere 

code te kiezen. 

 

11. Vul het aantal minuten directe en indirecte tijd in en klik op OPSLAAN. 

 

12. Tijdschrijfrecords in MyMindspace worden bijgeschreven in ConsultManager als u in 

ConsultManager op de CHECK STATUS knop klikt in bGGZ behandeltraject, sGGZ DBC of in de 

lijst met MyMindspace trajecten of activiteiten. 

 

N.B.: Als u in MyMindspace een tijdschrijfrecord die al in ConsultManager bijgeschreven is wijzigt 

of verwijdert, dan wordt de wijziging niet doorgegeven naar ConsultManager. Wijzigingen of 

verwijderingen moet u zelf doorvoeren in ConsultManager. 
 


