Project ‘Vraagsturing;
Grip op ontwikkelingen in eHealth’
In maart 2013 zijn vijftien cliënten- en familieorganisaties gezamenlijk van start gegaan met het
project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’. Met dit project zetten zij zich in voor cliëntparticipatie bij
de ontwikkeling van eHealth toepassingen ter versteviging van empowerment en zelfmanagement
van cliënten en hun naasten (familie/vrienden).
Doelstellingen Project
 Inzicht krijgen in de eHealth toepassingen in de ambulante GGz
 Inzicht krijgen in wat werkt en voor wie
 Inzicht krijgen hoe eHealth bijdraagt aan empowerment en zelfmanagement van cliënten en
hun naasten
Om uiteindelijk bovenstaande doelstellingen van het project te behalen wordt een mix van
onderzoeksmethoden ingezet bestaande uit deskresearch, groepsgesprekken, en vragenlijstonderzoek. Deze onderzoeksmethoden zullen leiden tot de ontwikkeling van een visie op eHealth
toepassingen vanuit het cliënten-familieperspectief. De resultaten worden samengevoegd en
bijeengebracht in een (online) boekje dat laagdrempelig beschikbaar wordt gesteld voor cliënten en
hun naasten. Om de visie te kunnen staven zullen enkele GGz-instellingen gezocht worden die via
cliënt/gebruikersparticipatie een bijdrage kunnen leveren aan de cliëntvriendelijkheid,
toegankelijkheid, en effectiviteit van eHealth toepassingen.
Fasering onderzoek
De eerste fase van het project bestaat uit een onderzoek en wordt opgedeeld in drie fases:
1. Deskresearch
2. Groepsgesprekken
3. Vragenlijstonderzoek
Bijgaande vragenlijst is onderdeel van de eerste fase: de deskresearch.
Doel onderzoek deskresearch
Het doel van de deskresearch is een inventarisatie van eHealth toepassingen in de ambulante
hulpverlening vanuit GGz instellingen in Nederland. Onderzocht wordt wat beschreven wordt in
literatuur over cliëntenparticipatie binnen eHealth ontwikkelingen en resultaten uit onderzoek naar
ervaringen en wensen van cliënten en naasten met eHealth toepassingen.
Dataverzameling deskresearch vragenlijst
Data die voortkomt uit de vragenlijst is onderdeel van de deskresearch en wordt gepresenteerd in
een onderzoeksrapport. Dit rapport is t.z.t. op te vragen via Els Ritzema van het LPGGZ
(e.ritzema@platformggz.nl). Tevens bestaat de mogelijkheid dat het Nictiz een whitepaper erover
publiceert.
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
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