E-mental Health en de cliënt
E-mental health kan alleen bijdragen aan de kwaliteit van zorg als de online behandelcontent goed aansluit
bij de individuele cliënt. Dit roept meteen een aantal vragen op. Is e-mental health bijvoorbeeld wel geschikt
voor iedere cliënt? En wat vinden cliënten over het algemeen van het gebruik van e-mental health tijdens de
behandeling?In dit thema ‘e-mental health en de cliënt’ wordt aan deze vragen aandacht besteed.

E-mental health, geschikt voor iedere cliënt?
In veel gevallen kan e-mental health goed ingezet worden binnen psychologische behandeltrajecten. Toch
is het goed om je als behandelaar bij iedere cliënt van te voren af te vragen of blended care passend is. De
Universiteit Twente heeft in samenwerking met verschillende GGZ-instellingen het Fit for Blended Care
instrument ontwikkeld. Met behulp van dit instrument kan bepaald worden of het voor een individuele cliënt
geschikt is om gebruik te maken van blended care. Aan de hand van dit instrument worden hieronder een
aantal belangrijke criteria besproken die mede bepalen of blended care passend is bij een cliënt:

De cliënt beschikt over een computer met internetaansluiting.
In Nederland beschikt ongeveer 96% van de bevolking over toegang tot het internet. Toch komt het voor dat
sommige cliënten, met name ouderen en cliënten met financiële beperkingen, niet de mogelijkheid hebben
om gebruik te maken van het internet.. In die gevallen kan uiteraard ook geen gebruik gemaakt worden van
blended care.

De cliënt beschikt over een rustige werkplek.
Dit is belangrijk omdat cliënten de mogelijkheid moeten hebben om in een veilige en vertrouwde situatie aan
hun doelstellingen te werken. Wanneer cliënten niet over zo’n rustige werkplek beschikken lijkt het dus niet
zinvol om blended care in te zetten.

De cliënt beschikt over voldoende computer- en internetvaardigheden.
U kunt dit nagaan door met de cliënt te bespreken in hoeverre hij of zij in staat is tot bijv. over het internet
surfen, het opstellen en versturen van een e-mail, een bestand opslaan en dergelijke.

De cliënt kan zijn in voldoende mate schriftelijk uitdrukken.
Bij veel e-mental health onderdelen wordt van cliënten gevraagd om zich schriftelijk uit te drukken. Wanneer
een cliënt onvoldoende hiertoe in staat is dan wordt het daardoor een stuk moeilijker om blended care toe
te passen. Er zal in die gevallen op zoek moeten worden gegaan naar behandelonderdelen waarbij gebruik
wordt gemaakt van andere modaliteiten dan tekst.

De behandeldoelen zijn helder.
Blended care kan pas op een goede manier worden toegepast als het duidelijk is wat de cliënt wil bereiken
tijdens zijn of haar behandeling (en als er sprake is van overeenstemming over het behandeldoel tussen
behandelaar en cliënt).
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Er zijn modules of behandelonderdelen die aansluiten bij de behandeldoelen van de cliënt.
Wanneer er geen materiaal beschikbaar is dat voldoende aansluit bij het behandeldoel van de cliënt is het
niet wenselijk om gebruik te maken van blended care. Overigens hoeven er hierbij niet per se modules
beschikbaar te zijn voor de specifieke stoornis of het behandeldoel. Er kan ook gekeken worden naar
videobellen of losse generieke oefeningen.

Er is geen sprake van crisis.
Wanneer er sprake is van een ernstige crisis en de symptomen dusdanig zijn dat contact op afstand
niet mogelijk is, dan is blended care gecontra-indiceerd. Wanneer er sprake is van crisisgevoeligheid en
contact op afstand wel mogelijk is kan overwogen worden of laagdrempelig contact (bijvoorbeeld via mail)
meerwaarde heeft.

Het geschatte IQ is > 80.
Bij blended care is het van belang dat er voldoende intelligentie is voor het zelfstandig werken aan de
behandeling. Daarom is het belangrijk dat het geschatte IQ van de cliënt boven de 80 uitkomt. Online
behandelprogramma’s die kunnen worden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt vormen hierop een
uitzondering.

Cliëntvoorkeuren bij e-mental health
Als e-mental health wordt toegepast binnen een behandeltraject, dan is het van belang dat een cliënt er
actief mee aan de slag gaat en dit ook blijft doen. Een cliënt zal vooral geneigd zijn om e-mental health
te (blijven) gebruiken wanneer dit goed aansluit bij zijn of haar behoeftes en wensen. Daarom is het goed
om stil te staan bij cliëntperceptie en –voorkeuren. Ondanks dat het onderzoek rondom e-mental health
nog jong is, zijn er toch al een aantal studies verricht waarin specifiek gekeken is naar cliëntpercepties ten
aanzien van deze vorm van zorg.Vanuit het project Grip op eHealth is onderzoek verricht onder GGZ-cliënten
en hun naasten (Martens & Metselaar, 2014). Hierbij stond de vraag centraal hoe e-mental health door
cliënten beleefd werd, en wat hun voorkeuren hierbij zijn. Bij dit onderzoek werden de antwoorden van 214
respondenten geanalyseerd. Een groot deel van deze respondenten had ervaring met enige vorm van digitale
zorg (variërend van het invullen van online ROM vragenlijsten tot e-mail contact met een hulpverlener).
Het merendeel van de ondervraagden vond e-mental health een goede ontwikkeling. Respondenten waren
vooral tevreden over het online bestellen van medicatie, e-mail contact met de hulpverlener en online
lotgenotencontact. Minder tevreden waren zij over apps, zelftesten en online ROM vragenlijsten. Uit het
onderzoek kwam duidelijk naar voren dat digitale zorg een belangrijke ondersteuning kan zijn bij het omgaan
met psychische klachten, maar dat het niet de face-to-face hulpverlening kan vervangen. Zo zagen veel
respondenten het als randvoorwaarde dat e-mental health samen wordt ingezet met reguliere zorg, en niet
als opzichzelfstaand traject. Een andere veelgenoemde randvoorwaarde was dat het veilig moest zijn, en
dat de privacy goed beschermd diende te worden. Respondenten gaven aan dat ze e-mental health vooral
geschikt vonden om in te zetten ten behoeve van preventie, behandeling en nazorg. Voor het stellen van
een diagnose vonden zij e-mental health minder geschikt.In een andere studie (Van der Vaart et al., 2014)
werden cliënten die in de tweede lijn werden behandeld voor een depressieve stoornis bevraagd over hun
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mening ten opzichte van e-mental health. Het bleek dat cliënten het als een positieve ontwikkeling zagen
om e-mental health te combineren met face-to-face sessies. Cliënten gaven met name aan het als voordeel
te zien dat e-mental health hen te allen tijde in staat stelt om toegang te krijgen tot behandelcontent. Ook
gaven zij aan dat e-mental health hen zou kunnen helpen om meer verantwoordelijkheid op te pakken voor
het laten slagen van de therapie. Cliënten gaven aan dat e-mental health wel gecombineerd met reguliere
zorg zou moeten worden ingezet. Zij zagen het niet als niet wenselijk om uitsluitend e-mental health te
ontvangen.Bovengenoemde studies wekken de indruk dat cliënten met psychische klachten voorzichtig
positief staan ten opzichte van e-mental health. Er bestaan echter ook een aantal (buitenlandse) studies waar
e-mental health toepassingen beduidend minder positief werden beoordeeld door cliënten. In de studie
van Gega en collega’s (2013) werd een regulier CGT behandeltraject vergeleken met een (geautomatiseerd)
online CGT behandeltraject. De resultaten lieten zien dat cliënten in het online traject de therapie als
minder betekenisvol en nuttig ervoeren. Ook Carper en collega’s (2011) en Musiat en collega’s (2014) deden
onderzoek naar de cliëntpercepties ten aanzien van een geautomatiseerde online therapie, en vonden
eveneens dat cliënten niet tevreden waren met deze vorm van therapie. Deze onderzoeksresultaten lijken
te bevestigen dat het e-mental health als opzichzelfstaande entiteit niet de voorkeur verdient. Wanneer
e-mental health gecombineerd wordt met reguliere zorg, met face-to-face sessies, is de kans groter dat het
door cliënten geaccepteerd wordt, zij er vervolgens actief mee aan de slag gaan en kunnen profiteren van de
mogelijke voordelen zoals toegenomen regie en verbetering van zelfmanagement vaardigheden.
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