
 

 

 

E-health in de huisartsenpraktijk 
 

Er wordt veel gesproken over gebruik van e-health in de GGZ en er is inmiddels 

een groot aanbod aan ondersteuning vanuit e-health. Maar…. maken 

huisartsenpraktijken er gebruik van?  

ROS-Friesland heeft dat geïnventariseerd bij de POH‟s-GGZ in Friesland. Met een 

deelname van een kleine 50% van alle POH‟s-GGZ in Friesland is er sprake van een hoge 

respons. De uitkomsten willen we graag met u delen. Hierbij treft u een korte 

samenvatting met de meest opvallende zaken.  

 

Enthousiasme versus bedenkingen 

 

Om te beginnen: POH‟s-GGZ willen zeker werken met e-health 

 

52%  vindt het leuk om de eigen rol anders in te vullen, namelijk meer als coach 

44%  is enthousiast 

 

Maar: er zijn ook bedenkingen 

37%  ziet door de bomen het bos niet 

33%  is terughoudend 

 

E-health gecombineerd met face-to-face contacten 

Uit de enquête blijkt dat een aantal praktijkondersteuners het zien als een waardevolle 

aanvulling op de face-to-face contacten. Dus niet of/of maar en/en. 

Interesse vanuit de huisartsen 

De praktijkondersteuners staan er zeker niet alleen voor. Het onderwerp leeft over het 

algemeen ook breder in de huisartsenpraktijk.  

Zijn de huisartsen waarmee je werkt geïnteresseerd in e-health? 

11% allemaal 

82% sommigen 

 7%  niemand 

 

 

 

 

 

 



Overzicht gebruik e-health 

Wat doen POH‟s-GGZ op dit moment aan c.q. met e-health?  Zie hieronder een kort 

overzicht.  

 

Screeningsinstrumenten 

In ieder geval gebruikt een groot deel online screeningsinstrumenten, waarbij velen 4DKL 

noemen. 

 

 

 

 

Psycho-educatie-sites 

Daarnaast attenderen, op een enkeling na, de POH‟s–GGZ hun patiënten op het bestaan 

van psycho-educatie-sites.  

De sites en de programma‟s die daarbij worden genoemd, zijn overigens heel divers. Ze 

zijn soms algemeen, soms gericht op specifieke ziektebeelden. 

Ik gebruik online screeningsinstrumenten

nooit 39%

1 x per mnd 14%

2 x per mnd 18%

wekelijks 25%

dagelijks 4%



 

 

 

Zelfhulpprogramma’s 

POH‟s-GGZ verwijzen wat minder naar online zelfhulpprogramma‟s. Mogelijk heeft dat te 

maken met de onbekendheid ten aanzien van de kwaliteit. 

 

 

 

 

Ik attendeer op psycho-educatiesites

nooit 7%

1x per mnd 17%

2x per mnd 23%

wekelijks 33%

dagelijks 20%

Ik attendeer op online zelfhulpprogramma's 
(vrij toegankelijk)

nooit 24%

1x per mnd 31%

2 x per mnd 7%

wekelijks 28%

dagelijks 9%



E-mail-consulten 

Opvallend is dat er al redelijk veel gebruik wordt gemaakt van e-mail-consulten.  

 

Overige e-health hulpmiddelen 

Op een aantal plaatsen wordt gebruik gemaakt van behandelprogramma’s online, waarvoor aan de 
huisartsenpraktijk kosten in rekening worden gebracht. 
 

 

Vervolg 

In de antwoorden op de enquête wordt een keur aan sites, behandelprogramma‟s, apps 

en zelfs YouTube-filmpjes genoemd. Het zal zinvol zijn om het aanbod op een rij te 

zetten en te beoordelen.  

 

Dat is dan ook de volgende stap die we zetten. Inmiddels is gestart met een „collegiale 

beoordeling‟ van alle genoemde e-health hulpmiddelen op basis van heel praktische 

vragen: “Wanneer te gebruiken?” “Is het hulpmiddel praktisch?” en “Zou ik het zelf 

gebruiken?”  

De programma‟s waarvoor moet worden betaald, verdienen apart aandacht. 

 

Met deze insteek ontstaat er ons inziens een win/win-situatie, met een snelle verbreding 

van bestaande kennis en ervaring.  

 
 

Meer informatie 

Meer informatie bij Jenneke Netjes, adviseur GGZ bij ROS Friesland: 

J.Netjes@rosfriesland.nl 

December 2014 

Gebruik e-mail-consulten

Nooit 39%

1 x per mnd 18%

2 x per mnd 21%

wekelijks 18%

dagelijks 4%


