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Dit heb je nodig  

 Een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.  

 Een goede internetverbinding. 

 Een Minddistrict account. Deze kan je behandelaar of begeleider voor je maken.  

 Toegang tot het platform via https://eleos.e-behandeling.nl of via de Minddistrict app. 

 

Zo werkt het   

Wanneer je inlogt via de browser of app, kom je in het platform. Onderstaande afbeelding is een 

voorbeeld van hoe dit er uit kan zien.  

 

  

https://eleos.e-behandeling.nl/


Wat je ziet: 

 Home geeft o.a. een overzicht van: 

o de modules en dagboeken die voor jou beschikbaar zijn of die je afgerond hebt. Je 

kunt zien of je kunt starten, doorgaan of moet wachten op feedback. Klik op ‘starten’ 

of ‘doorgaan’ om aan het werk te gaan met een module. De rest wijst zich vanzelf!   

o de professionals die aan jou gekoppeld zijn (je behandelaar of begeleider). 

o de naasten die je hebt uitgenodigd en met wie je contact op kunt nemen via het 

platform. 

 De Catalogus bevat een aantal zelfhulpmodules die je zelfstandig kunt doorlopen.  

 Bij Taken krijg je een overzicht van de taken die je nog te doen hebt, bijvoorbeeld het 

beantwoorden van een vraag of het afronden van een sessie of hoofdstuk. Klik op een taak 

en ga gelijk naar de juiste plek in de module of het dagboek.  

 Het tabblad Contact geeft een overzicht van de mensen met wie jij in contact bent via het 

platform, bijvoorbeeld je behandelaar of begeleider.  

 Bij Profiel kun je een aantal persoonlijke gegevens zien en aanpassen.  

 

Tips voor het maken van modules en dagboeken 
 

 Prik een vast moment om aan een module te werken of je dagboek in te vullen.  

 Ga zitten op een rustige plek, zodat je goed kunt denken en voelen.  

 Spreek met af wanneer je een taak gedaan hebt en wanneer je feedback kunt verwachten. 

 

Hulp nodig? 
Heb je inhoudelijke vragen over je behandeling of begeleiding, neem dan contact op met je 

behandelaar of begeleider. Heb je vragen over je account of over hoe Minddistrict werkt? Neem dan 

contact op met internetbehandeling@eleos.nl. Kijk ook eens op de supportpagina van Minddistrict: 

https://help.minddistrict.com/nl/support/home. 
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