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Agenda 

1. Achtergrond en doelen

2. Methoden (kort)

3. Resultaten

4. Conclusie en implicaties?

Hint: chat!

Met dank aan:
Stichting SWOOG

Diverse bijdragen van:
• Prof dr. Inge Bongers
• Dr. Aglaia Zedlitz
• Judith Edens MSc
• Dr. Rosalie van de Vaart
• Dr. Lars de Vroege
• Lonneke Verschuren MSc



1. Hulp bij omgaan met chronische pijn

Chronische pijn:
• > 3 maanden aanhoudende of terugkerende pijn

• Komt veel voor (7% tot 55%) à

• Grote individuele en maatschappelijke lasten

• Divers in vorm en aard

• ‘Biopsychosociale’ aanpak: bescheiden effectief en vaak niet 
ontvangen à 80

12

8

Alle volwassen Europeanen 
(Breivik, 2006)

Geen chron ische pijn

Chr onische pijn

Chr onische pijn n iet ' adequaat' ondersteunt



‘Impact’ van zorg en beloften van eHealth (wat of wie missen we?)

Programma ‘impact’ = R*E*-A*I*M (Glasgow, 1999):
• Reach: bereik van individuele gebruikers in aantal en 

representativiteit

• Effectiveness: doelmatigheid voor individuele
gebruiker

• Adoption: intentie tot inzet van zorgverleners (aantal 
en representativiteit)

• Implementation: inzet zoals bedoeld, lokaal 
aangepast en tegen beperkte kosten.

• Maintenance: behouden van het bovenstaande

Motieven voor ‘online’ (Griffith, 2006):
• ‘Toegankelijkheid’ van doelmatige hulpmiddelen

• Gemakkelijk en anti-stigma

• Schaalbaarheid

• Controle over de inhoud

• Lagere kosten

Voor- en nadelen vaak niet goed doordacht



Impact evaluatie vanuit een ‘realistisch’ perspectief

Evaluatie aanpak:
1. Klinische experimenten en meta-analyse:
• Werf deelnemers, randomiseer, kies zelfrapportage 

instrument, follow-up termijn, etc.…
• SMD = 0.35 (‘klein’ effect = zoals bij f2f), p < .05

Wat impliceert dit?

2. Proces, kosteneffectiviteit, implementatie, etc.: 
• Kwalitatieve methoden (bv. inductie gebruikersdata)
• Inbedding in pragmatisch experimenten
• Systematische synthese ook over verklarend 

onderzoek en andere aspecten van impact

Wat wil je weten?
1. Of een gezondheidseffect te zien is …
• … [P] bij (chronische lage rugpijn)
• … [I] van eHealth (…) 
• … [C] in vergelijking met (wachtlijst of f2f)?
• … [O] voor (verminderen van ervaren hinder) 

Wat nog meer?
2. Integraal en verklarend perspectief. 
• Ook bereik, adoptie, implementatie en behoud
• Hoe, voor wie, wanneer en waarom?



Realistische 
evaluatiebenadering
‘Secundair’: ‘realist review’



Onderzoeksvragen en doelen

Onderzoeksvraag: Hoe, waarom, voor wie en wanneer hebben welke met computers ondersteunde interventies tegen 
lasten van chronische pijn impact?

Doelen:

Bepalen reikwijdte van de literatuur: Mate waarin empirische evaluaties ‘geïntegreerde’ inzichten bieden in diverse 
oplossingen (d.w.z. ook verklarend en in dienstverlening)?

Adoptie

Implementatie

Inhoudelijk ontwikkelen (toetsen en verkennen) van ‘programmatheorie’ over 
uitkomsten van eHealth voor individuen met chronische pijn

Bereik

Doelmatigheid

‘A priori’ verwachtingen toetsen

Propositie 1 Propositie n



2. Benadering van onderzoek (realistische synthese)

Context

Outcome

Mechanism

Intervention

Focussen & 
theoretiseren

Zoeken, 
selecteren, 
extraheren

Analyseren



Focussen en theoretiseren

Doelen en initiële programmatheorie specificeren o.b.v. informele bronnen

Gesprekken, o.a.:
- Opdrachtgevers en bestuurders
- Ontwikkelaars
- Wetenschappers, ook met klinische praktijkervaring

à Interesse in diverse, nieuwe mogelijkheden

Theoretische kernbronnen, o.a.: 
- Non-adoption Abandonment Scale-up Spread & Sustainability (NASSS) model 

(Greenhalgh, 2017)

à Samen doorontwikkelen van ‘waardeproposities’ (what’s in it for me?)

Focussen & 
theoretiseren

Zoeken, 
selecteren, 
extraheren

Analyseren



3. Reikwijdte

Bepalen reikwijdte van de literatuur: diverse technologieën en aspecten van RE-
AIM, ook verklarend?

Adoptie

Implementatie

…

Bereik Doelmatigheid

Focussen & 
theoretiseren

Zoeken, 
selecteren, 
extraheren

Analyseren



Implicaties

Wetenschappelijke literatuur biedt aan zorgverleners, ontwikkelaars en besluitvormers een nog geen volledig beeld 
over de inlossing van beloften van impact van diverse eHealth oplossingen gericht op het omgaan met chronische pijn. 

Wat hebben jullie hieraan?

Bestaan van andere (niet wetenschappelijke) bronnen over diverse oplossingen met impact?


