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geeft u de mogelijkheid 

om online uw dossier 

in te zien.

Mijn GGZ Friesland
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Mijn GGZ Friesland
Mijn GGZ Friesland geeft u de mogelijk-
heid om online uw dossier in te zien. Door 
thuis in te loggen op mijn.ggzfriesland 
krijgt u toegang tot uw dossier en kunt 
u informatie terugvinden over uw 
behandeling. Daarnaast wordt Mijn GGZ 
Friesland steeds verder uitgebreid met 
mogelijkheden die u helpen bij uw herstel.

GGZ Friesland heeft haar online 
behandelomgeving veilig ingericht. Alle 
informatie over u en uw behandeling blijft 
binnen onze eigen beveiligde systemen.  

Op deze manier heeft u de zekerheid dat 
gegevens over u en uw behandeling niet 
aan derden worden verstrekt. Als u zeker 
wilt zijn dat het veilig is, moet er een slotje 
in de titelbalk van uw internetbrowser 
staan. U herkent dit aan de link, deze moet 
beginnen met https.

De informatie in Mijn GGZ Friesland blijft 
ook nadat u uit zorg bent bij GGZ Friesland 
beschikbaar.

De informatie 
in Mijn GGZ 

Friesland blijft 
ook nadat u uit 

zorg bent bij 
GGZ Friesland 

beschikbaar.
.nl
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van Mijn GGZ Friesland ontdekken? 

Vraag uw behandelaar om de 

activatiecode.

De mogelijkheden
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Uw dossier
U kunt in Mijn GGZ Friesland verschillende 
gegevens van uw dossier terugvinden. 

• Intakeverslag. Tijdens de intake maken 
we kennis met elkaar en brengen we 
samen uw problemen in kaart. Dit 
wordt samengevat in een intakeverslag.

• Behandelplan. In het behandelplan 
staan uw wensen en doelen van de 
behandeling geschreven. Ook staat 
beschreven hoe u en uw behandelaar 
deze doelen willen bereiken.

• Signaleringsplan. Een signaleringsplan is 
een hulpmiddel om u te ondersteunen 
bij uw behandeling. Met dit plan kunt u 
vroegtijdig bepaalde signalen van uzelf 
herkennen en zien wat u hier mee kunt 
doen.

• Rapportages. Na elk gesprek 
of contactmoment schrijft uw 
behandelaar in het dossier wat hij 
of zij met u besproken heeft. In de 
rapportages kunt u dit teruglezen. 

• Brieven. Thuis ontvangt u van GGZ 
Friesland een aantal brieven. Deze staan 
ook online, in uw dossier.

• Uw afspraken. Via een directe koppeling 
met ons afsprakensysteem kunt u zien 
wanneer u met welke behandelaar een 
afspraak heeft.

 

Naast de informatie die u kunt inzien 
heeft u in Mijn GGZ Friesland de volgende 
mogelijkheden: 

• Online behandeling. Samen met uw 
behandelaar kunt u ervoor kiezen om 
een deel van de behandeling online 
te doen. Daar kunt u dan thuis via 
mijn.ggzfriesland.nl aan werken. 
Uw behandelaar kan vertellen welke 
mogelijkheden er zijn.

• Vragenlijsten invullen. Soms vraagt uw 
behandelaar u om een vragenlijst in te 
vullen. Dat kan via mijn.ggzfriesland.
Ook wanneer uw behandelaar in het 
kader van uw behandeling vragenlijsten 
heeft ingevuld kunt u die inzien.  

• Via mijn.ggzfriesland.nl kunt u contact 
opnemen met uw behandelaar 
buiten de afspraken om. Over deze 
functionaliteit kunt u afspraken maken 
met uw behandelaar.

De mogelijkheden van Mijn GGZ Friesland 
ontdekken? Vraag uw behandelaar om de 
activatiecode.

nl.
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Mijn GGZ Friesland is een 
beveiligde site en alleen 
u krijgt toegang tot uw 
dossier.

Inloggen in Mijn GGZ Friesland.
Om te beginnen heeft u een activatiecode 
nodig. Uw behandelaar helpt u graag met 
het geven van deze code. Deze kan alleen 
in direct contact aan u gegeven worden, 
om uw privacy te waarborgen.  
Mijn.ggzfriesland.nl is een beveiligde site 
en alleen u krijgt toegang tot uw dossier.

De volgende stappen zijn nodig om 
toegang te krijgen tot Mijn GGZ Friesland.
1. Vraag uw behandelaar om een 

activatiebrief met hierin de code om 
Mijn GGZ Friesland te activeren. 

2. Ga naar de website:  
https://mijn.ggzfriesland.nl.

3. Kies de optie ‘Activeren voor eerste 
gebruik’.

4. Met de code en uw geboortedatum 
kunt u zich vervolgens registreren als 
nieuwe gebruiker. U heeft hiervoor een 
e-mailadres en een mobiele telefoon 
nodig.
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facebook.com/ggzfriesland

twitter.com/ggzfriesland

Meer informatie
GGZ Friesland
Locatie Hege Wier

Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
058-2848888
www.ggzfriesland.nl




