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Audio / video…

Interactie is welkom,
dus vraag maar raak

Sessie wordt opgenomen!

Zit iedereen er goed bij?



Agenda

Host: 
Merijn van der Zalm

Ehealth
Nathan Bachrach 

Wetenschappelijke evidentie 
Yvonne Stikkelbroek (K&J) en Nathan Bachrach (volwassenen)

Blended behandelen 
Nathan en Yvonne

Randvoorwaarden
Nathan

Werken met Minddistrict
Nathan



Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ict), en met name 
internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 

verbeteren

Websites : informatievoorziening 
Web portals:  meerder infobronnen in een overzichtelijk portaal
Mobiele apps: apps ter ondersteuning van gezondheid 
Chatbots: chatbox met geautomatiseerde respons
Elektronische patiënten dossier : elektronisch dossier
Health sensoren: wearables: sensoren die informatie doorgeven 
Video communicatie: beeldbellen met cliënten
Domotica: smarthomes, beveiliging, bewaking
Robots: robots die taken verrichten in de zorg 
Medische integratie netwerken: uitwisseling van medische gegevens 
Big data: grote hoeveelheid data uit verschillende bronnen
Ehealth behandelplatforms: online behandeling op basis van protocollen
Serious games; games ter ondersteuning van zorg
Virtual reality; augemented reality: virtuele werkelijkheid
Beeldbellen: video contact  

Verschillende vormen E-health



• eHealth zonder 
zorgverlener, zelfhulp.

• eHealth met 
begeleiding van een 
zorgverlener die de 
patiënt niet 
persoonlijk kent.

• eHealth met 
begeleiding van een 
zorgverlener die de 
patiënt wel persoonlijk 
kent.

E-health per 
zorgfase



Typen online behandeling



Evidentie online behandeling 
volwassenen

• Meta analyse obv 20 jaar 
onderzoek: 

• Online interventies zijn 
succesvol bij:

Depressie, paniekstoornis, sociale 
angst, GAS, fobieën, PTSS, ziekte 
angst, OCD, morfodysfore
stoornis, verslaving, 
eetstoornissen.  

• Even effectief als FTF
• Hoogste evidentie voor 

blended zorg



Evidentie online behandeling volwassenen



Evidentie online behandeling jeugd 
angst depressie 

Meta-analyse (Ebert et al., 2015) N= 13
• effect sizes voor depressie (Hedge’s g = 0.76) en angst (g = 0.68) 
• in vergelijking met care-as-usual, wachtlijst is moderate tot groot en is een indicatie 

dat het een veelbelovende nieuwe manier is. Results also indicated that Internet-
based interventions

• Ouderbetrokkenheid niet nodig om effect te behalen 

Meta-analyse (Christ et al., under review) adolescenten + jong volwassenen
• Effect size voor depressie, depressie en angst g = 0.47 
• Effect size voor angst , angst en depressie g = 0.50
Andere Meta analyses 

Vergelijkbare resultaten (Pennant et al., 2015) (Valimaki et al., 2017), (Grist et al., 2018) 
emt een effect sizes (range 0.62 - 0.77) voor zowel depressieve als angst symptomen



Blended care



Voorlopige resultaten blended CGT 
versus TAU en F2F CGT voor 

depressieve adolescenten (Rasing, stikkelbroek, 

Bodden)
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1. Voorlopig resultaat: Blended CGT = f2f CGT = CAU

2. Dropout bij Blended lager dan bij f2f

3. Onderzoek attitude therapeuten (n=106)

1. Niet gebruik vanwege verwachting drop-out, ernst 
en suïcidaliteit

2. Vooral gebruik bij lichte en matige ernstige 
depressieve adolescenten
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Blended CGT, depressieve 
adolescenten in de klinische praktijk



Pilot: hoe beleeft depr
adolescent blended-CGT

• 65% vervelend om naar de GGZ te gaan

• 86% fijn zelf bepalen waar, wanneer, hoe lang

• 96% therapeut snelle en zinvolle reacties

• 94% waardeert f2f sessies (aantal sessies M=11 bij licht, 
matig en M=15 bij ernstige depressie).

• 54% verandering door f2f en 32% door blended

• Licht, matig, ernstig depressief gebruik van het programma 
vergelijkbaar (aantal inlog, aantal pagina’s etc…)



Pilot, gemiddeld aantal tekens 
in berichten (F=0,52; p=,60) (de Vos, 2016)
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lettertype

Blended behandelen



lettertype

E Health is = e-communiceren





Feitelijk
Respectvol
In begrijpelijke taal
Tastbaar
Simpel

Meer uitleg

Rapporteren? 
Doe het zoals FRITS

https://ggz-oost-brabant.foleon.com/frits/magazine/home/


Zelfde als voor FTF

+
Toegang tot internet met device, goede 

internet verbinding, privacy
+

ICT + e-communicatie vaardigheden 
therapeut  

Randvoorwaarden



Beeldbellen

Module klaarzetten

Werken met Minddistrict



Volg 9 april webinar: 

ECP-methode

Download whitepaper:

Deskundig Online Behandelen
www.ggzoostbrabant.nl/infocorona

TIPS



* Slim aan de slag met ICT 

www.ggzoostbrabant.nl/infocorona

Nog vragen?

* Servicedesk & Helpdesk ICT

* Superusers en ondersteuners op 

locatie


