\ Handleiding

Gebruik ‘Yris Revalidatieen herstelzorg’
Deze handleiding Gebruik ‘Yris Revalisatie- en herstelzorg’ geeft u inzicht in de
mogelijkheden van ‘Yris’ én hoe het zorgdossier kunt gebruiken.
Heeft u zich nog niet eenmalig aangemeld, doet u dit dan eerst. Hoe u dat doet,
ziet u in de ‘Handleiding Aanmelden Yris’ op www.brabantzorg.eu.
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Acties

In het zorgdossier Yris kunt u vragen stellen over de volgende
ondewerpen:
- Uw behandelplan
In het
Yris kunt u vragen stellen over de volgende ondewerpen:
- zorgdossier
Uw afspraken
- Uw
- behandelplan
Uw behandelaren
- Uw
- afspraken
Alles wat er over u is geschreven (verslaglegging door de bij u betrokke
- Uw behandelaren
professionals)
- Alles wat er over u is geschreven (verslaglegging door de bij u betrokken professionals)
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Ga naar de website www.yris.nl en log in met het door u gekozen
wachtwoord.
Ga naar de website www.yris.nl en log in met het door u gekozen wachtwoord.

U bent nu ingelogd. Heeft u een iPad of iPhone gebruikt dan ziet u het volgende scherm.

U bent nu ingelogd. Heeft u een iPad of iPhone gebruikt dan ziet u het
volgende scherm.

Heeft u geen iPad of iPhone gebruikt dan ziet u het volgende scherm.
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Heeft u geen iPad of iPhone gebruikt dan ziet u het volgende scherm.
Heeft u geen iPad of iPhone gebruikt dan ziet u het volgende scherm.
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“wie is mijn fysio?” Zie het plaatje hieronder.

6.

Voor andere apparaten: u kunt op de groene knop klikken en uw vraag
mondeling stellen. U krijgt dan antwoord op het scherm.
Lukt dit niet dan kunt u via de witte balk bovenin het scherm uw vraag stellen.
Klik op de witte balk bovenin het scherm. Er komen nu een aantal
voorbeeldvragen naar voren waar u op kunt klikken, of u kunt zelf een vraag
typen zoals: “wie is mijn fysio?”
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Voorbeeld hoe dit eruit ziet.
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Voor andere apparaten: u kunt op de groene knop klikken en uw vraag mondeling stellen.
U krijgt dan antwoord op het scherm.
Lukt dit niet dan kunt u via de witte balk bovenin het scherm uw vraag stellen.
Klik op de witte balk bovenin het scherm. Er komen nu een aantal voorbeeldvragen naar
voren waar u op kunt klikken, of u kunt zelf een vraag typen zoals: “wie is mijn fysio?”
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Voorbeeld hoe dit eruit ziet.
Klik eens op “wat is mijn behandelplan”. Hier ziet u bij algemeen beeld wat uw diagnose is.
Druk op de witte + om open te klappen en het stuk te lezen.
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Bij hoofddoel ziet u het hoofddoel van uw revalidatie en uw voorlopige
ontslagdatum (VOD) indien bekend.

Bij hoofddoel ziet u het hoofddoel van uw revalidatie en uw voorlopige
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Wilt u weten wat uw afspraken zijn deze week?

9.

Wilt u weten wat uw afspraken zijn deze week?
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Wilt u weten wat uw afspraken zijn deze week?
Typ
inbovenste
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“wat
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zin van het
behandelplan en klik dan op de keuze: wat zijn mijn afspraken voor morgen.

Typ in de bovenste regel: “wat zijn mijn afspraken?” of verwijder de zin van het
behandelplan en klik dan op de keuze: wat zijn mijn afspraken voor morgen.

10.

Als u op het witte plusje klikt, ziet u de inhoud van de afspraak

10.

Als u op het witte plusje klikt, ziet u de inhoud van de afspraak
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Als u op het witte plusje klikt, ziet u de inhoud van de afspraak
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Wat doet u als het niet lukt?
Als het niet lukt kunt u proberen via de knop “help” onderin het scherm de
gebruiksaanwijzing nogmaals te lezen. Lukt dat niet dan nog niet, stelt u dan uw
vraag aan één van de zorgmedewerkers.
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Ik ben klaar, en nu?
Als u klaar bent kunt u onderin het scherm op de knop uitloggen drukken.
U bent dan uit het zorgdossier Yris Revalidatie- en herstelzorg en kunt alleen weer in
het dossier komen door opnieuw uw wachtwoord in te vullen.
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