
Vragen? Neem contact op met Huisartsen Eemland via 0900-5552288 of info@huisartseneemland.nl 

Gfdkhgjjkhgf 

ModulesKlaarzetten via  
 

  

ACT: van Klacht naar Veerkracht x     

AHDH (volwassenen) x  x 

Alcohol x   x 

Benzodiazepinen x   x 

Beter slapen x x  

Burnout x  x 

Cannabis x  x 

Dankbaarheid x x x 

Depressie x   

Expert van jezelf x   

Fluitend naar je werk x   

Gedachteschema x   

Herstelmodules x     

Hoezo roze wolk? x     

I-sleep    

Je probleem in kaart x   

Lekker Slapen  x  

Leren ontspannen x   

Minder piekeren x x  

Mindfulness x x  

Oefenen met ontspannen x   

Onbegrepen lichamelijke klachten x   

Pak je somberheid aan  x   

Paniek x x   

Sleep well x   

Sociale vaardigheden x   

Stoppen met roken x   

Verwerking x     

Zelfbeeld x    

 

  

  

Overzicht modules Minddistrict 
 

Website:  https://huisartseneemland.e-behandeling.nl  

Modules zijn vaak in delen 

aan te bieden. 

Dagboeken kunnen in 

combinatie met een 

bijpassende module 

worden gebruikt.  

Dit zijn zelfhulp modules. 

De patiënt kan deze 

modules zelfstandig 

doorlopen. 
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Jeugd modulesKlaarzetten via 

      

Jeugd: (8-11 jaar): Voel je vrolijk x     

Jeugd: (8-14 jaar): Durf meer! x     

Jeugd (11-14 jaar): Lekker in je vel x     

Jeugd (12-18 jaar): Voel je goed over jezelf! x    

Jeugd (12-18 jaar): Plannen en organiseren x    

Jeugd (12-18 jaar): Omgaan met rouw x    

Jeugd (12-18 jaar): Omgaan met je 
gevoelens 

x    

Jeugd (12-18 jaar): Oefenen met 
ontspannen 

x    

Jeugd: (12-18 jaar) Paniek x   

Jeugd (12-18 jaar): Minder Piekeren x    

Jeugd (12-18 jaar): Meer bewegen x    

Jeugd (12-18 jaar): Kom voor jezelf op! x    

Jeugd (12-18 jaar): Hoe maak je contact? x    

Jeugd (12-18 jaar): Gezonder leven x    

Jeugd (12-18 jaar): Gezonder eten x    

Jeugd (12-18 jaar): Aan de slag met je 
gedachten! 

x    

 

 

Modules voor 
naastenKlaarzetten via 

      

Jeugd (voor ouders en opvoeders): Omgaan 
met de emoties van je kind 

x  
 

Jeugd (voor ouders en opvoeders): 
Opvoedtips 

x 
  

Communicatie x x   

Draagkracht en draaglast x x   

Gedachten en gevoelens x x   

Grenzen aangeven x x   

Kijk terug en kijk vooruit x x   

Steun vinden x x   

Voor jezelf zorgen x x  

Wat is zorgen voor een ander? x x   
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Praktische 
modulesKlaarzetten via 

      

Hoe krijg je meer rust in je hoofd? x    

Hoe krijg je meer structuur in je dagen? x    

Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd 
komen? x    

Hoe kun je beter omgaan met geld? x    

Hoe kun je dingen beter onthouden? x    

Hoe kun je je beter concentreren? x    

Hoe kun je minder last hebben van je 
gedachten? x   

Hoe leer je denken voor je doet? x    

Hoe maak je wachten makkelijker? x    

Hoe stel je minder uit? x    

Hoe vind je spullen makkelijker terug x    

Hoe word je beter in dingen afmaken? x    

Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter 
begrijpt? x   

Hoe zorg je voor minder rommel? x    

 


