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E-health in de praktijk bij de psychotherapeut 
 

 

 

 
E-health, ook wel online zorg of digitale zorg genoemd, wordt vaak genoemd als 

nieuwe methode binnen de zorg. Er zijn in de ggz inmiddels veel producten 

beschikbaar. ROS Friesland heeft het gebruik van e-health in de praktijk 

geïnventariseerd, eerst bij de praktijkondersteuners-ggz, de 

psychologen/orthopedagogen en nu ook bij de vrijgevestigde 

psychotherapeuten in Friesland. Hoe staan zij tegenover het gebruik van e-

health? De enquête leverde een goede respons op van 34%. Echter: omdat het 

gaat om lage aantallen, moeten we voorzichtig zijn met het verbinden van 

conclusies aan de uitkomsten. Het biedt wel een algemeen beeld hoe de Friese 

psychotherapeuten over het algemeen staan tegenover e-health.  

 

Uit de enquête komt naar voren dat een belangrijk deel van de psychotherapeuten zich 

terughoudend opstelt ten opzicht van e-health. Het persoonlijke contact staat hoog in het 

vaandel. Opvallend: als er gebruik wordt gemaakt van instrumenten, dan staan zowel de 

cliënten als de zorgverleners hier positief of neutraal tegenover. 
 

 
Frequentie van het gebruik van e-health 
 

Het merendeel van de respondenten verwijst door naar psycho-educatiesites. Bijna alle 

respondenten gebruiken online screenings/diagnostische instrumenten. Het gebruik van 

e-mailconsulten is eveneens hoog. Whatsapp wordt regelmatig gebruikt voor het maken 

van afspraken. 

 

Daarentegen wordt nauwelijks gebruik gemaakt van online (gratis) zelfhulpprogramma’s 

en online (betaalde) behandelprogramma’s in de behandelrelatie, net zo min als van You 

Tube filmpjes en Skype. Eenderde van de respondenten verwijst naar apps. Slechts een 

enkele respondent heeft toegang tot een platform voor digitale hulpmiddelen/ 

interventies. 

 

Bij het gebruikmaken van de instrumenten is de beoordeling daarover nagenoeg altijd 

neutraal of positief, zowel van de cliënt als van de zorgverlener. Alleen bij de online 

screenings/diagnostische instrumenten komt ook een negatieve beoordeling voor. 

 

 



2 
 

Attitude ten opzichte van e-health producten 
De houding tegenover het gebruik van e-health producten in de psychotherapie is op zijn 

minst aarzelend te noemen. Terughoudendheid scoort in ieder geval heel hoog, evenals 

“ik zie door de bomen het bos niet”. De helft van de respondenten vindt dat patiënten 

met ggz-klachten juist persoonlijke aandacht nodig hebben in plaats van internet of 

andere technieken.  

 

Enkelen reageren instemmend bij ‘Je moet wel, anders word je door patiënten 

ingehaald”. En eenderde reageert positief bij: “Leuk om je eigen rol anders in te vullen, 

namelijk meer als coach.” Maar bij “enthousiast” heeft niemand gereageerd evenmin als 

bij “teleurgesteld”.  

 

Ook reageerde niemand bevestigend op de opmerkingen: ‘Ik wil alleen werken met 

evidence-based technieken – lastig dat patiënten aangeven er niet voor te kunnen 

betalen – ik maak me zorgen over mijn eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij 

gebruik e-health.  

 

 

Wensen ten aanzien van e-health 
Dat er nauwelijks wensen zijn vermeld over e-health zou kunnen voortkomen uit het feit 

dat de respondenten er (nog?) niet veel in zien. Het face-to-face contact met daarbij 

zicht op de non-verbale houding noemt een respondent van wezenlijk belang voor de 

therapie, terwijl een ander aangeeft bang te zijn voor nog meer ingewikkelde systemen 

en extra administratieve druk. Een derde respondent meldt geen behoefte te hebben aan 

geprotocolleerde programma’s, wel flexibel gebruik op maat. Er zijn dan ook nauwelijks 

wensen voor scholing op het gebied van e-health.  

 

 

Meer informatie 
 

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. 
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