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Digitale poli
Met ingang van 1 april 2020 start GGz Breburg met
een digitale poli. In de poli worden alle behandelingen
digitaal gedaan, door middel van beeldbellen,
berichtenverkeer en modules. In eerste instantie is
volledig digitaal behandelen alleen beschikbaar voor
cliënten met angst- en/ of stemmingsklachten in de
leeftijd van 18-70 jaar.
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Als een cliënt verwezen wordt naar GGz Breburg, wordt
gekeken of een cliënt voor de digitale poli in aanmerking komt.
Vervolgens wordt met de cliënt overlegd over de mogelijkheid
tot digitaal behandelen. Een cliënt maakt zelf de keuze of hij of
zij de behandeling digitaal wil doen en kan daar dan zonder
wachtlijst behandeld worden.
Belangrijk om te weten: er kan niet rechtstreeks naar de poli
verwezen worden.

Digitaal behandelen
Een cliënt heeft contact met zijn behandelaar via beeldbellen of
de berichtenbox en maakt oefeningen in de online
behandelomgeving. Dit kan thuis of waar een cliënt dit maar
wil, 24 uur per dag. Hierdoor heeft de cliënt meer regie over
zijn herstel en overal en altijd toegang tot zorg. Een cliënt
hoeft ook niet naar een locatie van GGz Breburg te komen. De
beveiligde online behandelomgeving die hierbij gebruikt wordt
heet Karify.

Benodigdheden
De behandelomgeving is te raadplegen via een laptop, mobiele
telefoon of tablet. Voor het gebruik maken van beeldbellen is
een mobiele telefoon nodig waarop de Karify-app werkt. Deze
app werkt als een mobiele telefoon of tablet minimaal Android
gebruikt in de versie 5.0 en hoger. Voor Apple producten,
zoals de iPhone of iPad, is iOS 10.0 of nieuwer nodig. De
behandeling in de poli valt onder de specialistische geestelijke
gezondheidszorg en wordt vergoed vanuit de
Zorgverzekeringswet.
Informatie voor cliënten is te lezen
via https://www.ggzbreburg.nl/digitalepoli.
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Contact GGz Breburg
Tel. 088 - 016 16 16
info@ggzbreburg.nl
www.ggzbreburg.nl

“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat
we samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar
een situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein
genoeg. Zodat jij je leven de baas blijft”
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