
Overzicht eHealth modules: 28 verschillende modules 

 

Kom van die bank af! 

 Activeren 

In deze module leer je over het doorbreken van de negatieve spiraal door leuke en 
nuttige activiteiten te  gaan doen en structuur aan te brengen. 

Krijg grip op alcoholgebruik 

 Basiszorg Alcohol (kort) 

Het doel van de module is om ervoor te zorgen dat je je niet afhankelijk voelt van 
alcohol, zodat je kunt stoppen of in ieder geval minderen. 

Hulp om beter te kunnen slapen 

 Basiszorg Beter slapen 

In de module leer je je slaapproblemen te verminderen door te leren ontspannen, je 
gedachten te sturen en letterlijk ‘schoner’ te slapen. 

Gebruik met mate 

 Basiszorg Cannabis (kort) 

De module is ontwikkeld om jou te helpen te stoppen of minderen met je 
cannabisgebruik.  

Als je somber bent 

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

In deze module helpen we je om actiever te worden, zodat je minder somber bent, beter 
met anderen om kunt gaan en anders leert denken. 

Als je niet zo blij bent 

 Jeugd (8-11 jaar): Voel je vrolijk 

In deze module helpen we je om actiever te worden, zodat je minder somber bent, beter 
met anderen om kunt gaan en anders leert denken, zodat je problemen eenvoudiger op 
kunt lossen. 

Samen is leuker 

 Jeugd Basiszorg: Contact maken 

In deze module leer je hoe dat werkt, contact maken, gesprekken voeren, wat iemand 
zegt zonder te praten en hoe hij of zij reageert op wat jij zegt en doet. Je bekijkt hoe je 
dat nu doet en hoe je dat in de toekomst beter kunt doen, zodat het gemakkelijker 
wordt. 

Als je lijf gezond is, voel je je beter 

 Jeugd Basiszorg: Gezond leven 

In deze module leer je wat gezond eten is en waarom dat helpt om je beter te voelen. Je 
gaat oefenen met een eetdagboek en je berekent je BMI. 
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Wat je denkt en voelt hoort bij hoe je je gedraagt 
 

 Jeugd Basiszorg: Helpende gedachten 

Je leert hoe gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Je gaat niet-
helpende gedachten uitdagen om daarbij een evenwichtige (wel helpende) gedachte te 
bedenken.  

Als je in de spiegel kijkt. 

 Jeugd Basiszorg: Hoe zie je jezelf? 

Je leert wat een positief en negatief zelfbeeld is en beschrijft hoe je jezelf ziet. Daarna 
bedenk je een ‘pepzin’ waar je mee gaat oefenen. 

Hoe stuur ik mijn gedachten? 

 Jeugd Basiszorg: Minder piekeren 

Piekeren: waar komt het vandaan en wat is het gevolg? Je gaat aan de slag met 
oefeningen om het piekeren te verminderen. 

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

In deze module krijgt de ouder psycho-educatie over het omgaan met emoties bij 
kinderen. De ouder leest wat hij of zij kan doen om het kind de emotie te laten 
benoemen, erkennen, uiten en verwerken. In de oefening past de ouder verschillende 
methodes toe om het kind te helpen omgaan met emoties. 

Welke emoties wanneer? 

 Jeugd Basiszorg: Omgaan met je emoties 

Je leert welke emoties er zijn en bij welke situaties ze passen en/of voor kunnen komen. 
Je maakt een lijstje van dingen die je kunt doen om deze verschillende emoties op een 
juiste manier te uiten. 

Grip op verdriet 

 Jeugd Basiszorg: Omgaan met rouw 

Als je te maken krijgt met een verlies of heftige gebeurtenis, is het goed om te snappen 
hoe rouw en verwerking werken. Je krijgt psycho-educatie over rouw en de stappen van 
verwerking van een heftige gebeurtenis of verlies. Je kan vervolgens aan de slag met 
oefeningen die je helpen in het rouwproces. 

Gezonde stress 

 Jeugd Basiszorg: Ontspannen 

Je leert in deze module over het nut en de noodzaak van spanning en ontspanning. Daarna 
ga je zelf aan de slag met een aantal ontspanningsoefeningen. 
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Goed nee leren zeggen 

 Jeugd Basiszorg: Opkomen voor jezelf 

Opkomen voor jezelf betekent dat je op tijd je grenzen aangeeft en ‘nee’ kunt zeggen, 
op een goede manier. In deze module leer je dat. In de oefening beschrijf je situaties 
waarin ‘nee’ zeggen goed en minder goed ging.  

 Jeugd Basiszorg: Opvoedtips (voor ouders) 

In deze module krijgt de ouder psycho-educatie en tips over het opvoeden van zijn of 
haar kind. De ouder leest over positief opvoeden, praten met je kind, afspraken maken en 
gedrag aan- of aanleren.  

Waarom plannen nuttig is 

 Jeugd Basiszorg: Plannen en organiseren 

Je leest verschillende technieken om beter te plannen. Je krijgt tips over (het belang 
van) plannen in bepaalde situaties. In de oefening ga je onder andere aan de slag met het 
bijhouden van een agenda. 

Werken aan een positief zelfbeeld 

 Jeugd Basiszorg: Voel je goed over jezelf 

Je gaat aan de slag met het verbeteren van zijn of haar zelfbeeld. Dit doe je door te 
kiezen uit 2 verschillende oefeningen: complimenten verzamelen of dagelijkse successen 
bijhouden. 

Help, wat nu? 

 Jeugd: Paniek 

Als je last hebt van paniekklachten, krijg je automatisch de neiging om zaken te gaan 
vermijden die de paniek oproepen. In deze module leer je de vermijding te doorbreken 
en van je klachten af te komen. 

Omgaan met angst 

 Jeugd: Sociale angst 

Als je last hebt van sociale angstklachten, helpt deze module je hiermee om te gaan en 
de vermijding te doorbreken.  

Module gericht op ontspanning 

 Leren Ontspannen 

In deze module leer je over het belang van ontspanning en ervaart het verschil tussen 
spanning en ontspanning door middel van ontspanningsoefeningen.  

Als je gedachten in cirkels blijven gaan 

 Minder Piekeren  

Als je last hebt van piekergedachten, leert deze module je handvatten in te zetten om 
met het piekeren om te gaan en de klachten te verminderen.  
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Mindfulnessmodule voor beginners 

 Mindfulness 

De module Mindfulness is geschikt als je last hebt van piekeren in combinatie met stress 
en lichamelijke klachten. Mindfulness kan daarom worden ingezet bij uiteenlopende 
psychische problematiek. De module wordt veel gebruikt bij depressie en (onverklaarde) 
somatische klachten. 

Verbeteren van het zelfbeeld 

 Zelfbeeld 

In deze module ga je aan de slag met het verbeteren van je zelfbeeld: klopt het beeld 
dat je van jezelf hebt wel en hoe kun je leren een realistischer beeld van jezelf te 
krijgen? 
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