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Haarlem Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het project ‘Grip op ontwikkelingen
in eHealth’. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u en alle betrokken
(samenwerkende) partijen informeren over de voortgang van het project. We zullen
u tijdens het project een nieuwsbrief sturen wanneer er nieuwe interessante
ontwikkelingen zijn. Uw bijdrage daaraan is natuurlijk ook van harte welkom.
Grip op ontwikkelingen in eHealth Het project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’ is
officieel 1 januari 2013 gestart. Met dit driejarig project zet de projectgroep zich
in voor cliëntparticipatie bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen ter
versteviging van empowerment en zelfmanagement van cliënten en hun naasten. Met
dit project willen we:
inzicht krijgen in de eHealth-toepassingen in de ambulante GGz;
daarbij inzicht krijgen in wat werkt voor wie, en;
inzicht krijgen hoe eHealth-toepassingen bijdragen aan empowerment en
zelfmanagement van cliënten en hun naasten.
Om onze doelstellingen te behalen wordt een mix van onderzoeksmethoden ingezet
bestaande uit deskresearch, groepsinterviews en vragenlijstonderzoek. Deze
onderzoeksmethoden zullen leiden tot de ontwikkeling van een visie op eHealthtoepassingen vanuit het cliënten-/familieperspectief. De resultaten worden
samengevoegd en bijeengebracht in een boekje dat laagdrempelig beschikbaar wordt
gesteld voor cliënten en hun naasten. Vervolgens wordt samengewerkt met enkele
GGz-instellingen om cliënten en de mensen die om hen heen staan actief te laten
participeren bij de ontwikkeling van cliëntvriendelijke, toegankelijke en effectieve
eHealth-toepassingen.

Werken aan vraagsturing Het project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’ maakt deel
uit van een driejarig samenwerkingsprogramma van 17 GGz-cliënten- en
familieorganisaties. Het programma is er op gericht cliënten te ondersteunen bij het
vinden van oplossingen bij psychische gezondheidsproblemen en het herstellen
daarvan. Thema’s binnen het programma zijn ‘vraagsturing in de GGz’, ‘eHealth’ en
‘terugkeer naar betaald werk’. Meer informatie over het hele programma is te
vinden via deze link: http://www.ypsilon.org/voucher.
Projectgroep Aan het project nemen de volgende cliënten- en familieorganisaties
deel:

Stand van zaken Naast inlezen en inwerken in de materie hebben de volgende
activiteiten plaatsgevonden:
• Kennismaking cliënten- en
familieorganisaties.
• Kennismaking samenwerkingspartners.
• Contact gelegd met universiteiten.
• Opstellen scopevernauwing.
• Uitvoer deskresearch.
• Samenstellen projectgroep.
• Houden eerste twee projectgroepen.
• Voorbereiding groepsinterviews.
• Opzet artikel m.b.t. belang van
cliëntenparticipatie bij eHealth.
Deskresearch Via een deskresearch hebben we inzicht verkregen in de 265
eHealth-toepassingen die momenteel door 74 GGz-instellingen worden aangeboden.
Ook zijn we nagegaan in hoeverre de eHealth-toepassingen een bijdrage leveren aan
de empowerment en zelfmanagement van cliënten en hun naasten in de ambulante
GGz. De samenvatting en uitgebreide rapportage van de deskresearch kunt u onder
het kopje informatie vinden via:
http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/e_health
Groepsinterviews Binnen het project doen we in het najaar door middel van
groepsinterviews onderzoek naar de ervaringen en meningen van mensen met een
psychische kwetsbaarheid en de mensen die om hen heen staan. De eerste
gesprekken vinden eind september 2013 plaats. Neem contact met ons op als u
hieraan een bijdrage kunt en wilt leveren. Meer informatie kunt u vinden via:
http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/e_health
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Congres online hulp Op 31 oktober
2013 zal Marloes Martens samen met
diverse gebruikers ingaan op het
belang van gebruikersparticipatie bij
de ontwikkeling van online hulp. Tevens
zal ons project ‘Grip op ontwikkelingen
in eHealth’ onder de aandacht worden
gebracht. We hopen u op het congres
te spreken.

Meer informatie over het congres is
te vinden via:
http://www.congresonlinehulp.nl/sprek
ers-2013/

Wie is wie

Marloes
Martens is projectleider en zet zich vol enthousiasme in voor
gebruikersparticipatie bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen. Zij is ook het
eerste aanspreekpunt voor het project.
W: http://www.rescon.nl/medewerkers/dr-marloes-martens/

Serge Metselaar is onderzoeker en deskundige op het gebied van eHealth vanuit een
gebruikersperspectief. Zij heeft de deskresearch uitgevoerd en in het najaar zal ze
met Marloes de groepsinterviews uitvoeren.
W: http://www.ehonad.com/ehonad/wie-is-ehonad/
Contactgegevens
Marloes Martens
Projectleider Grip op ontwikkelingen in eHealth
T: +31(0)23 5310015 of +31 (0)6 21922991
E: m.martens@rescon.nl
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/marloesmartens/
Facebook: www.facebook.com/gripopeHealth
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