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E-health 
 

 

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en 
orthopedagoog hierover? 
 

 

Een genuanceerde benadering 
 

 

 
ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen 

denken over het gebruik van e-health, ook wel online of digitale zorg genoemd. 

Deze zorg wordt door de overheid gestimuleerd, er zijn intussen veel producten 

beschikbaar, maar wat wijst de praktijk in Friesland uit? Op basis van een 

raadpleging met een respons van 30%, presenteren we hier de uitkomsten voor 

zowel psychologische behandeling van kinderen en jeugd als vanaf 18 jaar en 

ouder. 

 

Hoewel nog veel handelingsverlegenheid bij e-health blijkt te bestaan, staan 

behandelaars en hun cliënten in het algemeen neutraal tot licht positief tegenover online 

instrumenten. Het gebruik van email consult, online screenings- en diagnostische 

instrumenten en attenderen op psycho-educatiesite scoort redelijk hoog. Maar tegelijk 

wordt veel belang gehecht aan persoonlijke aandacht, zijn er zorgen over de 

aansprakelijkheid van de zorgverlener en de privacy van de cliënt. Een belangrijk 

percentage van de zorgverleners stelt zich nog terughoudend op. Dat levert een 

genuanceerd beeld op, dat op de volgende pagina’s grafisch wordt weergegeven. 
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Frequentie van het gebruik van e-health 
In grote lijnen zit er niet zo veel verschil in het gebruik maken van of het attenderen op 

e-health producten tussen behandelaars van cliënten van 18 jaar en ouder en van 

kinderen en jeugd onder 18 jaar. Het gebruik van Skype, het email consult en psycho-

educatie sites ligt onder 18 jaar iets hoger, daarentegen ligt bij 18 jaar en ouder het 

gebruik van apps, YouTube filmpjes en behandelprogramma waaraan kosten zijn 

verbonden, iets hoger. Het hoogst scoort het gebruik van het email consult met een 

opvallende 80% onder 18 jaar. De scores zijn verdeeld in ‘ooit’ en ‘twee maal per maand 

of vaker’. 

 

 
 
1 = Ik maak gebruik van e-mailconsulten 
2 = Ik attendeer cliënten op psycho-educatiesites 
3 = Ik gebruik online screenings-/diagnostische instrumenten 
4 = Ik attendeer cliënten op toepasselijke YouTube filmpjes 
5 = Ik attendeer cliënten op online zelfhulpprogramma’s (vrij toegankelijk) 
6 = Ik attendeer cliënten op toepasselijke Apps 
7 = Ik maak gebruik van social media 
8 = Ter ondersteuning van mijn behandeling maak ik gebruik van online behandelprogramma’s (waarvoor 
betaald moet woorden door zorgverlener of cliënt) 
9 = Ik heb via mijn cliëntendossiersysteem toegang tot een platform dat toegang biedt tot digitale 
hulpmiddelen en interventies 
10 = Ik Skype met cliënten in het kader van de behandeling 
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Voor de drie vragen met de hoogste score zijn hier ook alle mogelijkheden tot 

antwoord uitgesplitst. 

 

18 jaar en ouder 

 
 

 

Onder 18 jaar  
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Attitude ten opzichte van e-health producten 
De houding tegenover het gebruik van e-health producten in de therapie ligt 

genuanceerd. Er is enthousiasme (63%) bij behandelaars van kinderen en jeugd, in beide 

leeftijdscategorieën vinden behandelaars het gebruik leuk (36 om 37%) om hun rol meer 

als coach in te vullen. Maar er is ook terughoudendheid. Bij 18 jaar en ouders zelfs 36%, 

met zorgen over de aansprakelijkheid bij het gebruik van e-health (21%). 

 

 
 

 
Mijn attitude ten opzichte van e-health in brede zin kun je het best kenmerken met:  
1= cliënten met ggz-klachten en –problemen hebben juist persoonlijke aandacht nodig i.p.v. Internet of andere 
technieken 
2= leuk om je eigen rol anders in te vullen, nl. meer als coach 
3= terughoudend 
4= enthousiast 
5= ik maak me zorgen over privacy van de cliënt 
6= ik wil alleen werken met evidence-based technieken 
7= ik maak mij zorgen over mijn eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij gebruik van e-health  
8= je moet wel, anders word je door cliënten ingehaald 
9= lastig dat cliënten aangeven er niet voor te kunnen betalen 
10= ik zie door de bomen het bos niet 

 

 

Welke wensen hebben psychologen en orthopedagogen in het 

gebruik van e-health? 
 

18 jaar en ouder 

1. Meer kennis, uitwisseling, inhoudelijke bouwstenen, voors en tegens en overzicht. 

2. Evidence-based techniek, meer richtlijnen en duidelijker advies. 

3. Integratie van e-health in de eigen behandelingen. 

Enkele respondenten antwoorden geen wensen te hebben of de voorkeur te geven aan 

een inzet mondjesmaat van e-health. 
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Onder 18 jaar 

1. Meer overzicht en weten wat werkt bij de kids. 

2. Het waarborgen van de veiligheid en de privacy bij het gebruik van e-health. 

3. Goede kwaliteit van de producten 

 

 

Welke wensen leven onder deze zorgverleners inzake nascholing? 
Deze wensen worden nauwelijks expliciet genoemd. De ondervraagden noemen het 

verbreden van kennis, geregeld een informatieavond met een praktijkvoorbeeld en de 

behoefte aan meer product gerelateerde informatie. 

 

Meer informatie 

- Overzicht van websites, behandelprogramma’s, apps, filmpjes op YouTube en 

zelfhulpprogramma’s die in de raadpleging zijn genoemd, staan op de website van ROS 

Friesland onder www.rosfriesland.nl/thema’s/GGZ In dit overzicht zijn ook de e-health 

producten opgenomen die in een eerdere enquête onder POH’s GGZ naar voren kwamen. 

 

- Voor het beantwoorden van vragen of het doen van suggesties kunt u contact opnemen 

met Jenneke Netjes, adviseur GGZ bij ROS Friesland. Email: j.netjes@rosfriesland.nl. 

 

Heerenveen, april 2015 
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