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de effecten van eMental-health in opdracht van ZonMw Preventie als 
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Blended care heeft
de toekomst 
Christine Beenhakker

Het aantal Nederlanders dat hulp zoekt voor 
psychische problemen neemt toe. Zo hebben 
jaarlijks meer dan 700.000 mensen een de-
pressie en anderhalf miljoen mensen kampen 
met een paniekstoornis. Daarentegen is er 
steeds minder geld beschikbaar. Elektronische 
hulpverlening kan een oplossing zijn om deze 
mensen effectief en op afstand te begeleiden, 
vaak tegen lagere kosten. 

“eMental-health heeft zich in de afgelopen 
vijftien jaar ontwikkeld tot een wetenschappe-
lijk vakgebied”, stelt Riper. “Niet te verwarren 
met e-health, wat zich bezighoudt met soma-
tische aandoeningen. Eind negentiger jaren 
werd het internet voor iedereen ontsloten en 
zijn we begonnen met evidence based psycho-
educatie vanuit de ggz en de verslavingszorg. 
Wij zagen mogelijkheden voor het gebruik van 
eMental-health om enerzijds informatie over te 
dragen en anderzijds groepen te bereiken die 
wij nog niet bereikten, vooral op het gebied 
van preventie. In het begin was het veel gericht 
op veelvoorkomende psychische aandoe-
ningen, zoals depressie, angststoornissen en 
problematisch alcoholgebruik. Nederland loopt 
nu samen met Zweden, Australië en Groot-
Brittannië echt voorop bij het ontwikkelen 
van theoretisch onderbouwde interventies, 
onderzoek op klinische effectiviteit, kostenef-
fectiviteit en het begeleiden naar de praktijk.” 

Doelgroepen
Voor welke cliënten is eMental-health ge-
schikt? 

“Wat wij hebben ontwikkeld is met name 
gericht op mensen uit de algemene bevolking 
met problemen die zichzelf aanmelden. Dat 
kunnen mensen met zowel lichte als zwaar-
dere problemen zijn. Het zijn dus in feite 
zichzelf verwijzende mensen met begin-
nende maar ook met zwaardere psychische 
klachten. Vanuit het onderzoek en de 
wetenschappelijke evidentie, weten wij dat 
als wij iemand een online interventie aan-
bieden, met of zonder begeleiding maar wel 
op afstand, het in ieder geval effectiever is 
dan niets doen. Wetenschappelijk onder-
zoek toont ook aan dat het even effectief is 
als face-to-face behandelingen voor bijvoor-
beeld dep  ressie of angst, maar het aantal 
onderzoeken dat hiernaar is uitgevoerd is 
nog beperkt. eMental-health maakt nu voor 
slechts 5-7% onderdeel uit van het totale 
ggz-aanbod. Eén van de onderzoekslijnen 
waar wij nu mee bezig zijn is het bestude-
ren van het effect van eMental-health als 
onderdeel van routing care. Dat noemen 
wij dan blended care: een combinatie van 
online begeleiding op afstand en face-to-
face behandeling.” 

“Momenteel zijn we met een paar grote onder-
zoeken bezig binnen de gespecialiseerde ggz. 
We ontwikkelen daarvoor nieuwe behandel-
protocollen en onderzoeken wat dat betekent 
voor de klinische effectiviteit. Omdat wij de 
patiënten nu veel beter in hun dagelijkse leven 
kunnen volgen, bijvoorbeeld met de smart-
phone, onderzoeken we of de behandelingen 
kwalitatief beter en korter kunnen en of wij 
kunnen voorspellen voor welke patiëntengroep 
deze behandeling geschikt is.” 
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Vaardigheden
Ik kan mij voorstellen dat er ook mensen 
zijn waarvoor het niet werkt. Je moet toch 
handig zijn met de computer en Nederlands 
kunnen spreken en begrijpen. Je hebt als 
cliënt of patiënt toch bepaalde vaardigheden 
nodig om dit te kunnen toepassen. 
“Qua vaardigheden wordt dat steeds gemak-
kelijker. Cognitieve Gedragstherapie (CGt) 
is ook een tamelijk rationele benadering en 
mensen met een lage sociale status en/of 
opleiding vinden CGt überhaupt moeilijk. 
Dat betekent echter niet dat het niet effectief 
is. Alleen, mensen vinden die behandelin-
gen vaak niet zo aantrekkelijk of vinden de 
oefeningen moeilijk, of komen hun afspraken 
niet na. Ik denk dat je dat juist met digitale 
middelen zou kunnen vergemakkelijken. Een 
groot deel van de cliënten die je in je spreek-
kamer krijgt, kan het sessiegesprek later niet 
meer goed terughalen. Door die digitale 
vorm kun je juist extra uitleg geven en kan 
iemand vaker een bepaalde oefening her-
halen. Dat kan niet in de spreekkamer. Met 
de blended aanpak proberen wij bepaalde 
oefeningen online te structureren zodat men-
sen die zelfstandig thuis kunnen uitvoeren. 
Op die manier heb je als therapeut in de 
spreekkamer ook meer ruimte om dieper op 
andere zaken in te gaan. Mensen moeten 
een soort protocol volgen, zoals bij een 
geprotocolleerde behandelaanpak volgens 
cognitieve gedragstherapie of interpersoon-
lijke therapie. Onze aanname is dat naarmate 
je als therapeut beter het protocol volgt, de 
effectiviteit van je behandeling ook groter is. 
Een dergelijke digitale omgeving helpt je in 
feite om meer geprotocolleerd te werken en 
maakt heel inzichtelijk wat jouw cliënt met 
het huiswerk doet, maar ook wat jij als thera-
peut doet. Dat is een van de grote voordelen. 
We hebben echter nog geen enkele studie 
beschikbaar die bewijst dat eMental-health 
beter is dan een face-to-face behandeling. 
Dat is de uitdaging waar we nu voor staan.” 

Veranderingsproces
Hoe zie jij de rol van eMental-health in het 
licht van de veranderingen in de zorg?
“De zorgverzekeraars stellen nu al als eis, 
dat in 2015 20% van het aanbod in de basis 
ggz eMental-health moet zijn. De kosten 
voor de ggz zijn exponentieel gestegen en 
eMental-health kan mogelijk kosten be-
sparen zonder verlies aan kwalitatief goede 
interventies. Daarnaast laat onderzoek zien 
dat preventie echt werkt en dat je mensen 
met subklinische klachten of beginnende 
klachten daarmee heel goed kunt helpen. 
Voor counsellors en psychosociaal thera-
peuten is het dus wel een kwestie van nu 
of nooit. Het veranderingsproces in de zorg 
is immers al volop gaande. Voor de basis 
ggz ontstaan heel andere beroepsgroepen, 
zoals de Praktijkondersteuners Huisartsen 
Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGz). Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat de eerstelijns 
interventies net zo goed kunnen worden 
gedaan door iets lager opgeleiden of maat-
schappelijk werkers dan door eerstelijns 
psychologen of volwaardige psychothera-
peuten. Dat scheelt ook enorm in de kosten. 
Als een expert of wetenschapper tien keer 
de basisprincipes van depressie moet uitleg-
gen, raakt hij daarmee wellicht ook eerder 
verveeld dan iemand die bijvoorbeeld hbo 
geschoold is en het heerlijk vindt om dat 
domein te kennen.” 

Non-verbale communicatie
Mis je met eMental-health niet veel non-
verbale communicatie in vergelijking met 
face-to-face behandelingen? 
“Uit onderzoek blijkt dat dit toch niet zo’n 
probleem is. Er zijn ook veel cliënten die het 
moeilijk vinden om hun problematiek te ver-
tellen aan een therapeut. Ik denk overigens 
wel dat er mensen zijn die wellicht helemaal 
niets hebben met online begeleiding. Het is 
wel zo dat de samenleving digitaliseert. De 
kinderen die nu geboren worden ervaren 
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digitaal communiceren heel anders en bren-
gen signalen over op een andere manier. 
Contact tussen therapeut en cliënt kan 
online ook plaats vinden via een beveiligde 
videoverbinding. Therapeut en cliënt kiezen 
ieder het tijdstip dat hen het beste uitkomt, 
en bovendien wordt de beslotenheid van 
de eigen huiskamer vaak als een voordeel 
ervaren. Bij videobellen kun je ook letten op 
de non-verbale signalen. Het is overigens 
niet zo dat de hele psychologische hulp-
verlening uitsluitend digitaal gaat worden. 
Dat kan niet en hoeft ook niet. Het grote 
voordeel is dat cliënten informatie kunnen 
nalezen en bepaalde oefeningen kunnen 
herhalen. Het vereist wel andere vaardighe-
den van therapeuten. Alles wat je opschrijft 
komt veel harder aan. Beheersing van goede 
schriftelijke communicatievaardigheden is 
daarom heel belangrijk. Online hulpverlenen 
moet je echt leren. Je kunt online immers 
niet fluctueren met je stem, je stemtoon, 
stemvolume of ritme; de fijne nuances gaan 
verloren. Daar worden nu ook speciale trai-
ningen voor gegeven, zowel op individueel 
niveau als bij instellingen.”

“Er zijn nu digitale programma’s op de 
markt voor depressie, angst of probleemop-
lossende therapie. Er is een aantal leveran-
ciers dat je kan helpen met het op maat 
maken van een programma of het imple-
menteren van het juiste pakket. Er is al veel 
online materiaal beschikbaar voor veelvoor-
komende psychische aandoeningen zoals 
depressie, problematisch alcoholgebruik, 
sociale fobie en gegeneraliseerde angst.” 

Mogelijkheden 
Kan een therapievorm als Mindfulness ook 
worden verweven in een eMental-health 
omgeving?
“Ik werk ook bij een universiteit in Duits-
land en daar gebeurt dat eigenlijk al. De 
ontspanningsoefeningen en de emotiere-

gulatieoefeningen zijn dan ingebed in een 
CGt-omgeving. De smartphone biedt veel 
mogelijkheden om mensen op afstand en 
geheel geautomatiseerd te volgen. Normaal 
vraag je in je spreekkamer aan je cliënt: hoe 
voelde u zich de afgelopen twee weken? 
Met een smartphone kun je in real time 
checken hoe het met je cliënt gaat. 

Prof. Dr. Heleen Riper is hono-
rary hoogleraar Telepsychiatrie aan 
de Universiteit van Zuid-Denemarken, 
de VU Amsterdam, afdeling Klinische 
Psychologie en senior onderzoeker bij 
GGZinGeest. Haar onderzoek richt zich 
met name op de ontwikkeling, (kosten)
effectiviteit en implementatie van 
innovatieve internet en social media 
interventies voor algemene psychische 
stoornissen zoals depressie, angst 
en problematisch alcoholgebruik. Zij 
heeft een groot aantal publicaties over 
dit onderwerp geschreven en is een 
veelgevraagd spreker op nationale en 
internationale vakconferenties.
 www.heleenriper.com en
 www.psy.vu.nl
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Op vaste tijden kun je vragen hoe hij zich voelt, 
je kunt zijn hartslag meten en informeren hoe 
hij geslapen heeft – een belangrijke indicator 
voor het geestelijk welzijn. Bij een therapie om 
met paniek om te leren gaan, worden mensen 
direct via een app gevolgd en begeleid. Je 
krijgt dan een soort ‘in between exposure’1, 
met andere woorden: je begeleidt mensen met 
exposureoefeningen maar dan op afstand. De 
hulpverlening vindt op die manier veel meer in 
de ecologische omgeving plaats waardoor je 
een fijnmaziger inzicht verkrijgt in het beloop 
van het probleem, gecombineerd aan de 
omgeving waar jij je in bevindt. Als iemand de 
volgende keer dan bij je komt met een uitdraai 
uit de computer, kun je dat samen bespreken. 
Je krijgt daarmee dus veel meer inzicht in hoe 
de psychologische problematiek voortschrijdt 
of zich verbetert in de natuurlijke omgeving 
van je cliënt. Je kunt de exposure ook gradueel 
duiden en binnen een bepaalde bandbreedte 
daarmee gaan experimenteren. Wij zijn ook 
bezig met de ontwikkeling van virtual reality2 
interventies: dan oefent de cliënt exposure in 
een virtuele omgeving, zoals een game. Dit 
wordt dan een onderdeel van je face-to-face 
behandeling. Daarmee kan de therapeut ‘aan 
de knoppen gaan draaien’ zodat die exposure 
of die angst niet te hoog of te laag wordt. Wat 
we daarbij zien is dat mensen precies dezelfde 
angstreacties – fight or flight – krijgen maar 
wel beseffen dat het net niet helemaal echt is. 
Dat geeft weer nieuwe aanknopingspunten 
voor je therapie.”

Toekomst
Heb je voor onze lezers misschien een tip, 
als het gaat om het toepassen van eMental-
health in de counsellingpraktijk?

“De toekomst ligt volgens mij in het blen-
ded behandelen; in de combinatie van face-
to-face en online behandeling. Bij de ggz 
heerst nog vaak het idee dat als je mensen 
meer mogelijkheden voor zelfmanagement 
geeft, de behandeling dan slechter of liefde-
lozer is. Onderzoek heeft echter uitgewezen 
dat dit niet zo is. Er moet natuurlijk bezui-
nigd worden en het zijn ook zware tijden. 
Maar juist dan moet je creatief op zoek 
gaan naar andere mogelijkheden die ook bij 
de tijdgeest passen, waardoor je effectiever 
en sneller kunt werken.”

“Mijn dringende advies is dan ook: begin 
er gisteren aan en niet pas vandaag! Online 
contact hoeft geen koud contact te zijn. 
Deels is iedere innovatie natuurlijk een 
bedreiging, echter de hulpvragen worden in 
principe niet minder. Ga naar een conferen-
tie of congres over dit onderwerp en kijk 
hoe je de handen samen ineen kunt slaan, 
om niet afhankelijk te worden van zorgver-
zekeraars die weer allemaal nieuwe eisen 
gaan stellen. En bovendien is het ook nog 
heel leuk. Als je met innovatie bezig bent en 
ziet wat het je in je hulpverleningspraktijk 
kan bieden, levert dat een win-winsituatie 
op, zowel voor je cliënt als voor jou als 
hulpverlener.” 
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1  Exposure: vorm van gedragstherapie, waarbij patiënten zich zo lang mogelijk, in hun verbeelding of in werkelijkheid, 
blootstellen aan de gevreesde situatie tot de angst verdwijnt. 

2 Letterlijke betekenis: schijnwerkelijkheid; simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse 
zintuigen ‘onder te dompelen’ in een ervaring


