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Margot Metz

Van: {project} <vragenlijsten@ggzbreburg.nl>
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 14:40
Aan: Margot Metz
Onderwerp: Er staat een vragenlijst voor je klaar / A questionnaire is waiting for you

 

Beste {FullNameClient}, 

  

(For English, see below) 

Onlangs ben je vanuit GGz Breburg gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen om jouw 
klachten, herstel en/of tevredenheid te meten. Deze staan nu voor je klaar in QuestManager. 

Deze vragenlijsten helpen om jouw herstel met regelmaat te volgen. Zo weten we snel wat voor jou werkt 
en kunnen we waar nodig samen je behandeling bijsturen. Vraag aan jouw behandelaar om samen de 
resultaten te bespreken. 

 
Er is daarnaast ook een tevredenheidsvragenlijst. Deze gegevens gebruiken we om onze zorg verder te 
verbeteren. 

Via het programma QuestManager kun je de vragenlijst(en) digitaal invullen. Je hoeft geen inlognaam en 
wachtwoord in te vullen. Met onderstaande link ga je rechtstreeks naar de juiste vragenlijst in een 
beveiligde omgeving. Werkt onderstaande link niet? Kopieer en plak deze dan in je internetbrowser. 

Jouw persoonlijke vragenlijst(en) open je via deze link: 

  

https://ggzbreburggroep.questmanager.nl 

  

Ben je in behandeling bij het centrum angst en stemming of persoonlijkheidsstoornissen van zorggroep 
volwassenen en maak je gebruik van eHealth via het cliëntenportaal Karify? Dan is het ook mogelijk om 
deze vragenlijst(en) via de persoonlijke Karify omgeving in te vullen. Daar kun je bovendien via ‘mijn 
dossier’ jouw eigen ROM-uitkomsten bekijken. Die kun je gebruiken ter voorbereiding op jouw gesprek 
met de behandelaar.  

Is er iets onduidelijk? Neem dan contact op via het secretariaat van aanmelding of van het 
behandelcentrum. 

Hartelijk dank voor je medewerking! 
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Met vriendelijke groet, 

GGz Breburg  

  

Beoordeel ons op Zorgkaart Nederland  

Help anderen bij het kiezen voor de beste zorg. Schrijf een beoordeling over GGz Breburg op Zorgkaart 
Nederland. Doe dit gemakkelijk en snel op www.zorgkaartnederland.nl. 

  

Deze e-mail is automatisch gegenereerd. Het is niet mogelijk om op deze e-mail te antwoorden. 

  

DISCLAIMER: De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en daarom uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht 
de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan de informatie in dit bericht 
zonder toestemming van de afzender te gebruiken of te verspreiden. GGz Breburg staat niet in voor de 
juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst 
daarvan. 

Dear {FullNameClient}, 

  

Recently, you have been asked to fill out one or more questionnaires by GGz Breburg. These surveys 
allow us to assess your complaints, well-being, recovery and/or your experience of us. These surveys are 
now waiting for you in the QuestManager programme. 

These questionnaires help to monitor the progress of your treatment on a regular basis. They provide a 
swift insight into what works well for you or where we might decide to change the course of the 
treatment. Please ask your counsellor to discuss the results with you. There is also a questionnaire to 
assess your experience of us. This survey is designed to improve our care. 

The QuestManager programme allows you to digitally fill out the questionnaires. No username or 
password are required. The link below leads you directly to the appropriate questionnaire in a secure 
environment. If the link fails to work then please copy and paste it directly into your internet browser.  
 
You are able to open your personal questionnaire by clicking on the link below: 

 
 
https://ggzbreburggroep.questmanager.nl 

 
 
Does your treatment takes place at the centre for ‘Anxiety and mood disorders’ or ‘Personality disorders’ 
of the adult care group and you make use of eHealth through the Karify client portal? Then you are also 
able to fill out these questionnaires in your personal Karify environment. Here you are also able to access 
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the results of your ROM assessments under ‘my dossier’. These allow you to prepare for your meeting 
with your counsellor.  

If you have any questions, please contact the secretariat where you are registered or that of the 
appropriate treatment centre. We kindly thank you for your cooperation.    

With kind regards, 
GGz Breburg 

Please review us on Zorgkaart Nederland.  
Help others to choose for the best care possible. Please write a review of GGz Breburg at Zorgkaart 
Nederland. This is easily done at www.zorgkaartnederland.nl.  

 
This is an automatically generated e-mail. You cannot reply to this e-mail. 

DISCLAIMER:  
The information sent in this e-mail is confidential and intended exclusively for the person mentioned as 
recipient. If you have received this information in error, please notify the sender and delete this message 
from your system. You are not allowed to use or distribute the information in this e-mail without the 
explicit consent of the sender. GGz Breburg is not responsible for the correct or complete transmission of 
the content of a sent e-mail nor the timely receipt thereof.   


