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Nummer 2, november 2013
Haarlem: Voor u ligt de tweede 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.
Congres Online Hulp: Tijdens het Online Hulp congres
heeft Marloes Martens samen met drie cliënten het
belang van cliëntparticipatie bij de ontwikkeling van
online hulp onder de aandacht gebracht. De
participatieladder, een praktisch model dat diverse
niveaus
van
participatie
onderscheidt,
is
gepresenteerd. De cliënten hebben vervolgens deze
niveaus op levendige wijze toegelicht op basis van hun
ervaringsverhalen. De mensen in de zaal waren zeer
enthousiast en nieuwsgierig hoe je cliëntenparticipatie
in de praktijk vorm kan geven.
Congres Online Hulp gemist? Bekijk de key note via onderstaande link:
http://www.congresonlinehulp.nl/2013/10/video-impressies-coh2013/

De Kalverliefde Voorbij: Marloes Martens en Serge
Metselaar hebben een bijdrage geleverd aan het boek:
De Kalverliefde Voorbij: 10 #ehealth geheimen ontrafeld
Wij laten zien dat het belangrijk is cliënten vanaf een
vroeg stadium actief te laten participeren bij de
ontwikkeling van eHealth-toepassingen.
Gratis download:
http://www.bsl.nl/shop/voorbijdekalverliefde.html
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Groepsinterviews:

Serge en Marloes zijn van
Amsterdam naar Wijchen afgereisd om
de ervaringen en meningen van mensen met een
psychische kwetsbaarheid en de mensen die om hen
heen staan te vernemen. Hoewel het met de werving
even op gang moest komen hebben we door
ondersteuning van veel organisaties nu in totaal 9
groepsinterviews
gehouden
en
55
mensen
gesproken. We zijn er nog niet, maar dit is al een
heel mooi resultaat! De deelnemers waren heel
gedreven en bereid om hun ervaring, positieve en
minder positieve mening en wensen te delen. We
zijn heel tevreden over de inbreng van alle
deelnemers en momenteel erg druk om alle
informatie te bundelen.
Wie hebben we gesproken: Onderstaande tabel toont een aantal achtergrondgegevens van de deelnemers tot zover. In de tabel is af te lezen dat we een mooie
diverse groep mensen hebben gesproken.

Met dank aan: Wij willen de volgende organisaties bedanken voor hun samenwerking
inzake de groepsinterviews. Zonder hun inzet was het niet gelukt!
De cliënten- en familieorganisaties:

De GGz-instellingen:
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Vragenlijst: Om een completer beeld te krijgen zullen we in aanvulling op de
groepsinterviews ook een vragenlijst uit gaan zetten. De voorbereidingen voor het
ontwikkelen van deze vragenlijst zijn in volle gang. De vragenlijst zal in februari
2014 verspreid gaan worden. Het zou fantastisch zijn als een grote groep mensen
met een psychische kwetsbaarheid en de mensen die om hen heen staan de
vragenlijst invullen. Hoe meer meningen hoe beter wij zicht kunnen krijgen en
mensen in de toekomst op passende wijze kunnen ondersteunen bij eHealthvraagstukken. Neem contact met ons op als u ons wilt helpen bij het verspreiden van
de vragenlijst.
Volg ons via:

: @eH_onad

: https://www.facebook.com/gripopeHealth

LPGGz: http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/e_health

Contactgegevens:

Projectleider Grip op ontwikkelingen in eHealth
Marloes Martens
T: +31(0)23 5310015 of +31 (0)6 21922991
E: m.martens@rescon.nl
Facebook: www.facebook.com/gripopeHealth
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Voor vragen m.b.t. het onderzoek:
Serge Metselaar
T: +31 (0)6 49931362
E: serge@ehonad.com
Twitter: @eH_onad

