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Ervaringen met eHealth

• Behandelaar

• Manager

• Onderzoeker
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Het gaat makkelijker als het leuk is

• Gedragstherapie gebruiken om gedragstherapie te 

implementeren

• Nudging



Zoek de verschillen



• Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi & Warshaw

1989)



Is het nuttig? 

• Levert het voor de cliënt wat meer op dan wat ik in ftf

behandeling doe?

• Verlicht het mijn werkdruk?

• Let niet alleen op positieve attitude maar vooral op 

negatieve attitude



Is het makkelijk te gebruiken?

• Er moet geen uitgebreide training/voorbereiding 

nodig zijn

• Het systeem moet intuïtief zijn

• Geen lange voorbereiding nodig om op te starten



Hoe raak je intrinsiek gemotiveerd? 

• Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan

• Het nieuwe gedrag moet tegemoet komen aan drie 

basisbehoeften.

• Autonomie

• Competentie

• Verbondenheid



Autonomie bevorderen
• Zeg niet dat het van de zorgverzekeraar of de 

directie moet

• Laat medewerkers meedenken over mogelijkheden. 

• Proces even belangrijk als doel

• Sta enige variaties in gebruik toe



Competentie bevorderen

• Geef feedback over resultaten en gebruik

• Laat cliënten feedback geven

• Geef feedback over wat er wel goed gaat

• Kleine stappen



Verbondenheid bevorderen

• Doe het in teamverband

• Betrek cliënten bij de implementatie

• Vier succesjes

• Geef presentaties, schrijf er iets over etc. 



Het gebruik van groepsprocessen om 

innovaties te implementeren (Diffusion of innovations  theory, Rogers, 

1995) 

• https://

• www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

http://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ


Ten slotte, wees realistisch

• Erken dat eHealth niet altijd effectief is

• EHealth vraagt ook veel tijd en aandacht, het is dus niet altijd 

tijdswinst

• Als een behandelaar niet gemotiveerd is, zal hij een cliënt ook niet 

kunnen motiveren

• Veel behandelaren hebben dit vak gekozen vanwege het unieke 

persoonlijke contact. Dat moet dus ook een plaats hebben. 



Conclusie

• EHealth moet leuk, persoonlijk, nuttig en makkelijk 

in het gebruik zijn, dan willen we er best mee 

werken. 


