AAN DE SLAG MET

D I G I TA L E

ZORG
Praktische tips van en voor
mensen met psychische
klachten en hun
naasten

24

Werken aan vraagsturing
eHealth

COLOFON
Deze brochure is een uitgave van Grip op eHealth, een

Aan deze uitgave werkten mee: Alicia Bekkers, Anouk

ggz. Het doel van Grip op eHealth is zicht te krijgen op de

Wagteveld, Marieke Cohen en Patty Lievense.

initiatief van 15 cliënten- en familieorganisaties in de

digitale toepassingen die voor cliënten worden ingezet,

Hermens, Anita Joosten, Hadassa de Goede, Jasper

te weten welke toepassingen werken en voor wie, en

Vormgeving: No Panic, Amersfoort

zelfmanagement van mensen met psychische klachten

Anke Wammes (redactie)

welke bijdrage deze leveren aan de empowerment en

en hun naasten. Meer informatie lees je op de website
van het Landelijk Platform GGz.

Terug naar de inhoudsopgave

Tekst: Marloes Martens (projectleider)

November 2014

Vorige pagina | Volgende pagina

INHOUDSOPGAVE
1

2

3

4

Wat is digitale zorg?

Wanneer is digitale zorg
(niet) geschikt?

Veel gestelde vragen

Verantwoording en dank

Hadassa vertelt: Lost een
mailtje snel het probleem op?

 nouk vertelt: Online in contact
2.1 A
met andere(n)

1.2 Digitale zorg,
wat is dat eigenlijk?

2.2 Waarom is digitale zorg nodig?

3.1 Jasper vertelt: Veel mensen
maken zich (terecht) zorgen
over privacyaspecten maar...

2.3 Wanneer is het geschikt?

3.2 Hoe veilig is digitale zorg?

1.3 Ook dit is digitale zorg!

2.4 Wat levert het op?

3.3 Belangrijk om te weten!

1.4 Waar kan ik digitale zorg
vinden?

2.5 Aanwijzingen voor gebruik

 oe beoordeel ik de betrouw3.4 H
baarheid van digitale zorg?

1.1

2.6 Ieder voordeel heeft zijn nadeel

3.5 Helpt digitale zorg?
3.6 Is digitale zorg verplicht?
 oe beoordeel ik of
3.7 H
digitale zorg geschikt is?
 oe betrek ik mijn hulpverlener
3.8 H
bij digitale zorg?

Klik op een
titel om naar
een hoofdstuk
te gaan.

3.9 Wat kost digitale zorg?

Terug naar de inhoudsopgave

Vorige pagina | Volgende pagina

AAN DE SLAG MET DIGITALE ZORG
Het aanbod aan digitale zorg is groot en neemt dagelijks toe. Maar wat is

digitale zorg eigenlijk? Hoe bepaal je of het iets voor jou is? Deze brochure
bevat uitleg en tips over de manier waarop digitale zorg jou kan helpen om
zelf je psychische gezondheid te verbeteren. Laat je ook informeren en inspi-

reren door de verhalen van andere mensen met psychische klachten en hun
naasten.

Lees snel verder en ga zelf ook aan de slag met digitale zorg.

Terug naar de inhoudsopgave
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1 WAT IS DIGITALE ZORG?
1.1 Hadassa vertelt:

Lost een mailtje snel het probleem op?
“Door digitale zorg blijf ik minder

Ik verwacht dat digitale zorg echt de

behandelaar bijvoorbeeld iets heeft

om in het half uurtje dat je met je

lang met dingen rond lopen. Als mijn
gezegd wat ik niet zo prettig vond of

waar ik na het gesprek nog vragen
over heb, moet ik geen twee weken

wachten tot ik mijn behandelaar

weer zie. Ik kan haar direct mailen.

toekomst wordt. Vaak lukt het niet

behandelaar hebt, alles te bespreken

wat je graag wilt en je komt niet altijd
to-the-point. Met digitale zorg lukt
dat wel, omdat je het opschrijft.

Het verhaal wordt in mijn hoofd niet

Ik wil heel graag hulpverleners en-

is. En een mailtje lost dan snel het

En ik wil ook graag anderen tips geven

tien keer groter dan dat het eigenlijk
probleem op. Ook vergeet ik nog wel
eens wat en door middel van digitale
zorg kan ik mijn vraag direct mailen

naar mijn behandelaar, therapeut en
woonbegeleider.

thousiast maken voor digitale zorg.

Bekijk het filmpje van Hadassa

hoe ze op allerlei manieren met digi-

tale zorg aan de slag kunnen gaan.
Bijvoorbeeld als iemand wil leren om
zijn/haar

levensverhaal

te

gaan

schrijven. Gaat het om digitale zorg
met een behandelaar? Dan zou ik

adviseren om dit bespreekbaar te

maken met de behandelaar.”

Terug naar de inhoudsopgave

Vorige pagina | Volgende pagina

1.2 Digitale zorg, wat is het eigenlijk?

1.3 Ook dit is digitale zorg!

Psychische klachten kunnen een negatieve invloed

Je zoekt misschien wel eens informatie op internet over

kan je helpen om je psychische gezondheid te verbete-

zelftest gedaan. Die e-mail aan je hulpverlener. Dat is

hebben op je leven en dat van je omgeving. Digitale zorg
ren, zodat je beter om kunt gaan met je psychische klachten en alles wat daarbij komt kijken.

Digitale zorg is een verzamelnaam van alle digitale

mogelijkheden die je in kunt zetten om je psychische

je psychische klachten. Wellicht heb je wel eens een

allemaal digitale zorg. Maar digitale zorg is veel meer.
Wist je bijvoorbeeld dat er tal van online behandel
vormen mogelijk zijn en dat je via apps je gemoeds
toestand kunt bijhouden?

gezondheid te verbeteren of om je daarbij te onder

Om je een indruk te geven hoe divers het aanbod is,

sche klachten gebruik maken van digitale zorg om hem/

selecteerden voorbeelden waar mensen met psychische

steunen. Ook kun je als naaste van iemand met psychihaar daarin bij te staan.

Denk bijvoorbeeld aan websites met informatie, onder-

steuning van je behandeling door online oefeningen,
online contact met lotgenoten via fora, online contact

met je hulpverlener(s), of apps op je smartphone om aan

geven we je een aantal digitale zorg voorbeelden. We

klachten en/of hun naasten aan meegewerkt hebben.
Deze bijdrage bestond uit het nemen van het initiatief of

het helpen ontwikkelen van de online toepassing. Let op,
de lijst is niet volledig. Ben je op zoek naar een ander
aanbod? Lees dan hier onze tips.

je gezondheid te werken.

Terug naar de inhoudsopgave
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Ook dit is
digitale zorg!

Medium Omschrijving
Computerspel Leer via een computerspel meer te signaleren, te monitoren
en te werken aan je behandeldoelen.

Smartphone Houd via een app bij wat je doet en welke invloed ervaringen
en activiteiten hebben op je stemming.

Speel via een app woordspelletjes en zorg dat je in je dagelijks
leven minder last hebt van stemmen.

Online informatie en contact Tref andere mensen met psychische klachten en laat je
inspireren bij je herstel.

Ontmoet anderen, wissel ervaringen uit en geef oplossingen
aan elkaar.

Website Vind mogelijkheden op internet en je smartphone, lees de

waarderingen van anderen en laat je eigen waardering achter.

Website
www.moodbot.nl
www.daybook.nl
www.temstem.nl
www.ervaringswijzer.nl
www.nietgek.nl
www.digitalezorggids.nl

Vind informatie over eten, gewicht en uiterlijk.

www.99gram.nl

Laat je inspireren door ervaringen van anderen bij je herstel.

www.ervaringrijk.nl

Klik op een link
om naar de
website te gaan

Terug naar de inhoudsopgave
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1.4 Waar kan ik digitale zorg vinden?

Het aanbod van digitale zorg is heel groot. Wil jij zelf ook aan

de slag met digitale zorg? Met deze tips helpen we je op weg.

TIP 1

Google eens of kijk op Play Store,

TIP 2

TIP 3

App Store en de Windows Store

Kijk op

www.digitalezorggids.nl

Abonneer je op de nieuwsbrief

TIP 4

TIP 5

TIP 6

Vraag om ervaringen van andere
cliënten of naasten

Terug naar de inhoudsopgave

Kijk op de website van
jouw ggz-instelling

van www.digitalezorg.nl

Bespreek het met
je hulpverlener
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2 WANNEER IS DIGITALE ZORG (NIET) GESCHIKT?
2.1 Anouk vertelt:

Online in contact met andere(n)
“In m’n dagelijks leven loop ik soms

Ik ben op zoek naar een mobiele app

Bijvoorbeeld als ik ergens heen wil

sen die dezelfde problemen ervaren.

vast, ik loop aan tegen kleine dingen.
bellen, dan weet ik even niet goed
meer wat ik moet doen. Het gebeurt

vaak als de afspraak met m’n hulp
verlener nog ver weg is. En het

probleem is eigenlijk te klein om

direct te mailen of bellen met m’n
hulpverlener. Op zo’n moment lijkt

het mij fijn om online contact te

hebben met mensen die hetzelfde


ervaren. Want zij herkennen mijn

gevoelens, hebben het misschien ook

weleens meegemaakt en weten vaak
oplossingen.

waarmee je kunt ‘praten’ met men-

Ik wil tips delen of advies vragen. In
zo’n o
 nline groep kun je elkaar steu-

nen, helpen en elkaars oplossingen
uitproberen. Eigenlijk een soort steungroep dus. Maar het moet wel een
veilige, gesloten groep zijn. Ik wil

daarbij graag anoniem blijven. Je

moet je vrij genoeg voelen om alles te

Bekijk het filmpje van Anouk

durven zeggen en vragen. Ik heb nog

niet de juiste app gevonden die aan

mijn verwachtingen voldoet. Eigenlijk
zou het goed zijn als een zorginstel-

ling de groepen samenstelt. Zo komen
de mensen met dezelfde problematiek bij elkaar. Dat zou een mooie

groep zijn, die mij en vele anderen zou
kunnen helpen!!”

Terug naar de inhoudsopgave
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2.2 Waarom is digitale zorg nodig?
Veel mensen regelen hun bankzaken online, controleren via een app de treintijden,
betalen parkeergeld met hun smartphone, bestellen maaltijden, boodschappen en

kleding via de digitale snelweg. Ook de digitale ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met digitale zorg.

Helaas is er steeds minder budget voor goede zorg. Hulpverleners willen cliënten en hun
naaste(n) de best mogelijke zorg bieden. Digitale zorg kan daaraan bijdragen. Digitale
zorg kan er ook voor zorgen dat je minder afhankelijk wordt van je hulpverlener en dat
je als naaste meer betrokken wordt.

Terug naar de inhoudsopgave
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2.3 Wanneer is het geschikt?

2.4 Wat levert het op?

Digitale zorg werkt alleen als je actief gebruik maakt van

Digitale zorg kan je helpen om je psychische gezondheid te verbeteren. Of je helpen bij

aandacht, tijd, energie en concentratie. Mensen met


beeld aan:

de toepassing. Het gebruik van digitale zorg vraagt

ernstige psychische klachten kunnen zich vaak niet goed

het omgaan met je psychische klachten en alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoor-

concentreren en hebben meestal minder energie dan

• Duidelijkheid over je psychische klachten.

geschikt voor iedereen. Zoek naar een digitale toepas-

• Betere voorbereiding op de gesprekken met je hulpverlener.

anderen. Daarom zijn niet alle digitale zorgtoepassingen
sing die goed bij jouw situatie past.

• Her- en erkenning van je psychische klachten.

• Betere behandeling van je psychische klachten.

• Een handvat om beter met je situatie om te gaan.
• Acceptatie van je psychische klachten.
• Blijven werken aan je herstelproces.

• Zelf bepalen wanneer je aan je herstel werkt.

• Hulp vragen op een moment dat voor jou handig is.
• Informeren en beter betrekken van je omgeving.
• Voorkomen van een terugval.

Terug naar de inhoudsopgave
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2.5 Aanwijzingen voor gebruik

De volgende aanwijzingen kunnen je helpen
als je gebruik maakt van digitale zorg.

TIP 1

Controleer of je privacy goed beschermd is

Je wilt dat je privacy goed beschermd is. Niet iedereen

hoeft te weten wat je doet. Let daarom goed op hoe jouw
gegevens beschermd zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat e-mailen met je hulpverlener

meestal niet b
 eschermd is? Je privacy is goed b
 eschermd
als:

• Je mailt via een beveiligde verbinding.

• Je persoonlijke gegevens, met je naam en andere

• Je mailt in een programma dat beveiligd is via een
gebruikersnaam en wachtwoord.

Als je gebruik maakt van een app op je smartphone voor
psychische klachten raden we ook aan om met een

wachtwoord te werken. Het is soms een b
 eetje onhan-

dig. Maar het zorgt er wel voor dat je privacy goed
beschermd is en de informatie vertrouwelijk blijft.

gegevens, alleen worden verstrekt aan je hulpverlener.

Terug naar de inhoudsopgave
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TIP 2

TIP 3

Maak afspraken

Aanvulling op

TIP 4

Maak het bijhouden

over de reactietijd

je behandeling

van vorderingen relevant

Een belangrijk voordeel van digitale

Digitale zorg is een aanvulling op de

Er zijn websites en apps waarmee je

gebruiken. Maar je kunt natuurlijk

vervanging.

Wanneer je deze vorderingen terug

zorg is dat je het 24 uur per dag kunt

niet verwachten dat je hulpverlener
24 uur per dag klaar staat om te
reageren. Maak daarom heldere


reguliere behandeling, het is géén
•H
 et kan je wel ondersteunen in
het omgaan met psychische
klachten.

afspraken met je hulpverlener over

•H
 et kan bijdragen aan een snellere

je onzeker wordt of geïrriteerd raakt.

•H
 et kan het contact met je hulp-

de reactietijd(en). Zo voorkom je dat

en betere behandeling.

kunt bijhouden hoe het met je gaat.
kunt zien in de vorm van bijvoor-

beeld een grafiek, dan zal dit je relevante inzichten geven en je stimu
leren het vol te houden.

verlener bevorderen, tussen de
behandelingen door.

• Via digitale zorg kun je tussentijds
oefenen met opdrachten of je
gemoedstoestand bijhouden.

Terug naar de inhoudsopgave
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2.6 Ieder voordeel heeft zijn nadeel
Digitale zorg biedt voordelen. De zorg wordt toegankelijker doordat je meer keuzevrijheid hebt

en het laagdrempelig en anoniem te gebruiken is. Je kunt waar en wanneer je maar wilt aan je

herstel werken. Je kunt rustig nadenken over wat je wilt opschrijven en dit gemakkelijk terug

lezen. Je bepaalt dus veel meer zelf hoe jouw behandeling verloopt. Wel heb je zelfdiscipline
nodig en je zult misschien minder direct persoonlijk contact hebben. Ook heb je toegang tot
internet nodig en moet je erop letten dat je persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn.

Terug naar de inhoudsopgave
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3 VEEL GESTELDE VRAGEN
3.1 Jasper vertelt:

Veel mensen maken zich (terecht) zorgen over privacyaspecten maar...
“In mijn optiek worden de mogelijk-

Zijn de zorgen die mensen zich over

doende benut in Nederland. Het zou

eens de vraag: ‘Waarom zou ik wel

heden voor digitale zorg nog onvolbijvoorbeeld goed zijn als iedere cliënt

online, direct (realtime) in het eigen
dossier zou kunnen kijken.

Digitale zorg is geen wondermiddel,
maar het kan echt bijdragen aan het

vergroten van de eigen regie van mij
als cliënt.

Ik zeg altijd tegen mensen om mij
heen: ‘Kijk goed rond wat er online

allemaal is, bijvoorbeeld in de app


hun privacy maken terecht? Stel jezelf
gebruik maken van internetban


kieren, maar niet van digitale zorg?
Bij internetbankieren zorg je vooraf

toch ook voor een veilige, beveiligde
verbinding?’

Met veilige digitale zorg kan je leven
eenvoudiger worden, met minder

Bekijk het filmpje van Jasper

prikkels. Stel je eens voor dat je niet

meer in een wachtkamer bij een
ggz-instelling hoeft te zitten?”

stores van Apple, Android of Windows.
Voor tal van klachten zijn er al geweldige apps. En probeer gewoon eens

iets: baat het niet, dan verwijder je
het eenvoudig weer.’

Terug naar de inhoudsopgave
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3.2 Hoe veilig is digitale zorg?

3.3 Belangrijk om te weten!

Beveiliging is belangrijk. Als je twijfelt over de veiligheid

Voor digitale zorg gelden dezelfde regels als in de

een familielid of vriend(in) wil helpen. S
 amen weet je

beveiligd en beschermd. In de praktijk is dat niet altijd

van een digitale toepassing, vraag dan of je hulpverlener,
meer dan alleen. Regel bijvoorbeeld dat anderen jouw
informatie alleen kunnen inzien nadat jij daar uitdruk

reguliere zorg. Je persoonlijke gegevens moeten worden
het geval. Lees daarom hier onze tips.

kelijk toestemming voor hebt gegeven. Ook is het han-

dig om apps te beveiligen met een wachtwoord. Dan kan
nooit iemand zo maar je informatie bekijken.

Terug naar de inhoudsopgave
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3.4 Hoe beoordeel ik de betrouwbaarheid van digitale zorg?

TIP 1

Kijk of je de digitale zorg-

toepassing kunt beveiligen
met een wachtwoord.

TIP 2

Kijk of de app een CE-markering

Kijk of je contactgegevens kunt
achterhalen van diegene die de

digitale toepassing heeft gemaakt.

Terug naar de inhoudsopgave

Kijk of er iets geschreven wordt

heeft. Een CE-markering geeft aan

over de betrouwbaarheid/veiligheid.

daarvoor geldende regels binnen

of bescherming? Wees dan

dat de toepassing voldoet aan de
de EU.

TIP 4

TIP 3

TIP 5

Kijk op

www.digitalezorggids.nl

en lees de ervaringen van
andere gebruikers.

Vind je geen verwijzing naar privacy
voorzichtig.

TIP 6

Kijk op

www.onlinehulpstempel.nl

en check of de door jou gebruikte

digitale toepassing betrouwbaar is.
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3.5 Helpt digitale zorg?

vanzelfsprekend gebruikt worden door hulpverleners als

Ja, van een aantal toepassingen is bewezen dat het

verplichten het nu al.

gebruik ervan helpt. Maar of digitale zorg jou ook helpt,

onderdeel van de reguliere zorg. Sommige ggz-instellingen

kun je alleen zelf uitvinden. Voordat je begint, is het goed

3.7 Hoe beoordeel ik of digitale zorg geschikt is?

• Waarom wil je digitale zorg gebruiken?

Ga er mee aan de slag! Pas dan kun je echt beoordelen of

• Is digitale zorg een goede oplossing voor jou?

eenvoudig stoppen. Aan het uitproberen zijn meestal

om jezelf een aantal vragen te stellen:

• Wat wil je dat digitale zorg jou oplevert?

• Kun je je gedachten/gevoelens goed beschrijven op de
computer?

• Heb je beschikking over een smartphone, een tablet of
een computer met internet of kun je daar beschikking
over krijgen?

3.6 Is digitale zorg verplicht?
Nee, digitale zorg is meestal (nog) niet verplicht. Je kunt

altijd zelf beslissen of je aan de slag wilt gaan met deze
vorm van zorg. Laat je eerst goed informeren over de
toepassing en wat het je kan opleveren. Dan kun je een

goede keuze maken. In de toekomst zal digitale zorg

Terug naar de inhoudsopgave

het iets voor je is. Als het niet goed bij je past, kun je

geen kosten verbonden. Controleer dat wel eerst goed,
voordat je ermee aan de slag gaat.

3.8 Hoe betrek ik mijn hulpverlener bij digitale zorg?
• Bespreek het met je hulpverlener tijdens het eerst
volgende contact.

• Vertel je hulpverlener waarom je digitale zorg wilt
gebruiken.

• Wil je hulpverlener niet betrokken worden? Bedenk

dan of je je hulpverlener echt nodig hebt of dat je ook
zelf aan de slag kunt gaan. Of vraag of er een andere
hulpverlener is die dat wel wil.
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3.9 Wat kost digitale zorg?
De meeste digitale zorgtoepassingen, zoals het gebruik

kosten vergoed uit de basisverzekering, maar dan heb je

de tijd en aandacht die een hulpverlener besteedt aan

kosten mogelijk meetellen bij je eigen risico.

van apps, online informatie en websites zijn gratis. Maar

jouw digitale zorg, zijn niet gratis. Als je digitale zorg

een verwijzing van je huisarts nodig. Ook kunnen de

gebruikt als onderdeel van je reguliere behandeling dan

Dus als je zelf met digitale zorg aan de slag gaat is het

behandelaar.

• Wordt de behandeling via digitale zorg vergoed door

gelden dezelfde regels als bij andere reguliere zorg van je

belangrijk om antwoord te hebben op deze vragen:
mijn zorgverzekering?

Een hulpverlener kan tijd nodig hebben om een pro

• Is een huisartsverwijzing nodig?

woorden of om de opdrachten die jij hebt gemaakt te

• Welke consequenties zijn er als ik stop met de

gramma op maat klaar te zetten, om e-mail te beantbestuderen en daarop te reageren. De tijd die je hulpverlener aan jouw digitale zorg besteedt, wordt in rekening

gebracht bij de zorgverzekeraar. Veelal worden deze

Terug naar de inhoudsopgave

• Moet ik de kosten van mijn eigen risico betalen?
behandeling?

Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
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4 VERANTWOORDING EN DANK
Om deze brochure samen te stellen kregen we informatie van bijna 300
mensen met psychische klachten en hun naasten die gebruik maken van de
ambulante ggz.

Ook hebben we mensen met psychische klachten en hun directe omgeving

mee laten denken en schrijven. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet en
betrokkenheid.

Deze brochure is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie
van VWS.

Terug naar de inhoudsopgave

Vorige pagina

