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Management Samenvatting 

Een voorwaarde om de opleiding tot klinisch informaticus af te ronden is het uitvoeren van 
een ontwerpproject. Dit project waar ongeveer een jaar werk voor staat voer je uit binnen 
een klinische setting. Daarom is dit project uitgevoerd bij GGzE in Eindhoven in plaats van bij 
het RZCC.  
Het doel van dit project was het uitzoeken op welke wijze GGzE zelfmanagement kon 
integreren in het behandelproces. 
Hiervoor is er eerst een definitie opgesteld van zelfmanagement om duidelijk te maken wat 
er onder zelfmanagement wordt verstaan. Vervolgens zijn er indicatoren opgesteld die 
zelfmanagement kunnen meten. Vanuit de definitie van zelfmanagement zijn er vier 
zelfmanagementaspecten opgesteld; inzicht, beslissen, toepassen en omgeving. De 
indicatoren zijn gebaseerd op deze zelfmanagementaspecten en zijn gebruikt om een 
programma van eisen op te stellen waar het ontwerp aan moest voldoen. 
 
Vervolgens zijn er drie herontwerpen opgesteld die als onderdeel van het implementatieplan 
dienen. Het implementatieplan werkt in stappen naar een manier om zelfmanagement te 
integreren in het behandelproces. Waarbij het eerste ontwerp en tevens de eerste 
implementatie stap, het bieden van inzage aan de cliënt is. Inzage bieden zodat de cliënt kan 
zien wat er over hem wordt geschreven en de cliënt meer inzicht krijgt in zijn 
behandelproces. Het informeren van de cliënt staat hier centraal. 
Het tweede ontwerp gaat een stap verder en betrekt het sociale netwerk bij het 
behandelproces. De sociale omgeving kan de cliënt helpen bij het maken van keuzes en kan 
de cliënt ondersteunen waar nodig. Het betrekken van het sociale netwerk staat bij dit 
ontwerp centraal. 
Het derde en laatste ontwerp is gericht op samenwerken. Het behandelteam, de cliënt en 
zijn sociale omgeving zijn allemaal betrokken bij beslissingen in het behandelproces van de 
cliënt. Dit zorgt ervoor dat de cliënt meer regie krijgt over zijn eigen behandelproces. 
Samenwerken staat in dit ontwerp centraal. 
 
De stip op de horizon voor GGzE is ervoor zorgen dat de cliënt zijn eigen dossier kan beheren 
en meenemen na ontslag. Dit project is een stap richting deze stip. 
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1 Inleiding 

De opleiding tot klinisch informaticus is uitgevoerd bij het Regionaal Zorg Communicatie 
Centrum (RZCC). Het RZCC is een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO), op het gebied 
van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen 
zorgverleners en de patiënt. Het RZCC heeft geen klinische processen en dat is de reden dat 
het jaarproject is uitgevoerd bij GGzE. 
 
GGzE had de wens om het zorgproces meer rondom de cliënt in te richten, waarbij de cliënt 
zelf kan kiezen waar de focus ligt in zijn ontwikkelprogramma. Een belangrijk onderdeel van 
het ontwikkelprogramma van de cliënt is e-mental health. E-mental health is het gebruik van 
informatie- en communicatietechnologieën om de geestelijke gezondheidszorg te 
verbeteren1. GGzE heeft vier strategische doelen ten opzichte van e-mental health 
opgesteld. Deze doelstellingen dragen volgens de organisatie bij aan de kwaliteit van zorg en 
een betere, doeltreffendere behandeling. 
De strategische doelstellingen rondom e-mental health zijn; 

• Bevorderen eigen regie 

• Betrekken van het sociale netwerk 

• Ketenoptimalisatie 

• Duurzame zorg (effectief en efficiënt) 
 
Om de doelstelling ‘bevorderen eigen regie’ uit te voeren is dit project uitgevoerd met als 
doel het vinden van een wijze om zelfmanagement te integreren in het behandelproces. 
Deze manier van denken, kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte zorg voorop staat is 
in lijn met de Planetree visie van GGzE: Mensgerichte zorg voor de cliënt en zijn naasten 
maar ook voor GGzE medewerkers en de maatschappij. Door de cliënt meer regie te geven 
over zijn/haar eigen behandeling en e-mental health aan te bieden, brengt GGzE het 
Planetree gedachtegoed in de praktijk.  
 
Planetree heeft een integrale visie op mensgerichte zorg waar patiënt, naasten en 
medewerkers centraal staan2. Deze visie is vertaald naar een model met drie clusters: 

• Betere zorg, door het centraal stellen van cliënten en 
naasten. 

• Helende omgeving, reduceren van stress en het 
ondersteunen van genezing. 

• Gezonde organisatie, stimuleren van veiligheid en 
verbondenheid voor cliënt en medewerker. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Riper. H., S. F. (2007). Mental Health, High Tech, High Touch, High Trust. Trimbos-Instituut. 
2 www.planetree.nl geraadpleegd op 17 augustus 2017 

Planetree model 

http://www.planetree.nl/
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2 Projectdefinitie 

Dit hoofdstuk beschrijft het project wat bij GGzE is uitgevoerd. Allereerst wordt de context 
van het project omschreven, dit is GGzE. Vervolgens wordt het projectdoel gedefinieerd, 
gevolgd door de projectorganisatie en de aanpak. 

2.1 Context 

Dit project is uitgevoerd bij GGzE, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. 
GGzE biedt al 90 jaar zorg aan mensen die kampen met psychische problemen. Jaarlijks 
ondersteunt ze meer dan 20.000 mensen, uit de regio Eindhoven en De Kempen en uit 
andere delen van het land. 
 
De GGzE is onderverdeeld in elf zorgeenheden, waarbij de Planetree gedachten worden 
gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Figuur 1 is te zien dat GGzE haar organisatie rondom de cliënten en zijn naasten heeft 
ingericht. Met het idee om de cliënten en de naasten te betrekken bij de zorg van de cliënt 
en de cliënt meer regie over zijn eigen behandeling te geven. 
 
Ook heeft de GGzE een eigen ecosysteem voor innovatie, genaamd Elab. Bij het Elab wordt 
samengewerkt met cliënten, behandelaren en applicatieontwikkelaars in co-creatie aan 
nieuwe eHealth toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg3.  

                                                           
3 www.ggzei.nl/index.php/posts/elab geraadpleegd op 22 augustus 2017 

Figuur 1 

 

http://www.ggzei.nl/index.php/posts/elab
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2.2 Projectdoel: functionele specificatie 

Het projectdoel was het ontwerpen van een oplossing voor de probleemvraag. De 
probleemvraag was als volgt gedefinieerd: 
Op welke wijze kan GGzE zelfmanagement integreren in het behandelproces? 
 
Zoals eerder benadrukt is een strategisch doel rondom e-mental health het bevorderen van 
de eigen regie. De wens van GGzE is om te kunnen meten of het werken met 
zelfmanagement tools, met name e-mental health in zijn algemeenheid en specifiek de e-
mental health modules, bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt.  
Om zelfmanagement te kunnen meten zijn er indicatoren opgesteld en is er een ontwerp 
gemaakt dat zelfmanagement integreert in het behandelproces. Uiteindelijk is er een 
implementatieplan gemaakt voor het ontwerp om ervoor te zorgen dat de indicatoren 
gemeten kunnen worden. 

2.2.1 Afbakening 

Om aan de vraag van de GGzE te kunnen voldoen is het project afgebakend tot het 
ontwerpen van een tool waarmee de GGzE verder kan om uiteindelijk zelfmanagement te 
kunnen integreren in het behandelproces. 

2.3 Projectorganisatie 

De projectorganisatie bestaat uit een opdrachtgever, een expertpanel en een quality board 
De opdrachtgever is Ankie Lubbers, directeur GGzE.  
 
Het expertpanel bestaat uit  

Naam Functie 

Irene Helderman Manager GGzE Direct 
Projectleider eHealth 

Paul van Geldrop Manager ICT 

Naomi Sparreboom Psycholoog GGzE Direct, Diagnostiek en Advies 

Joris Hendrickx Zorggroep directeur/ psychiater 

Karin van de Berkmortel Ervaringsdeskundige 

Ingrid Stevelmans Cliënt / ervaringsdeskundige 

Naast het expertpanel zijn er regelmatig andere medewerkers bevraagd uit de zorg en ICT-
afdeling. 
 
De quality board bestaat uit; 

Naam Functie Organisatie 

Kees Spitters Manager onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie  

GGzE 

Hans Boon Opleider TU/e Klinische 
Informatica 

TuE 

Joyce Bierbooms Wetenschappelijk begeleider GGzE 

Roanda Fokkens Procesbegeleider RZCC RZCC 
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2.4 Projectplan 

Het projectplan is regelmatig aangepast aan de wensen van GGzE. De uiteindelijk versie is 
terug te vinden in bijlage 10.1. 

2.5 Projectaanpak 

De projectaanpak bestond uit drie fasen: 
 

Fase 1: het definiëren van zelfmanagement voor GGzE. 
Allereerst is het concept zelfmanagement gedefinieerd: hiervoor is literatuuronderzoek 
uitgevoerd, waarbij zowel academische literatuur als populaire literatuur wordt 
geraadpleegd. Ook zijn de betrokkenen van GGzE, uit het expertpanel hierop bevraagd. De 
deliverable van deze projectstap is een definitie van zelfmanagement voor GGzE. 
 

Fase 2: het opstellen van een lijst van indicatoren t.b.v. het meten van 
zelfmanagement van de cliënt.  

Vervolgens is onderzocht hoe zelfmanagement kan worden gemeten binnen GGzE. Vanuit 
literatuur zijn de verschillende aspecten van zelfmanagement ondergezocht. Deze aspecten 
zijn vervolgens vertaald naar meetbare indicatoren. De deliverable van deze projectstap is 
een lijst met meetbare indicatoren. 
 

Fase 3: het opstellen van een programma van eisen. 
Tot slot is deze lijst vertaald naar een programma van eisen, waarbij zichtbaar is aan welke 
eisen moet worden voldaan om succesvol zelfmanagement te kunnen meten. 
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3 Projectuitwerking en programma van eisen 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de projectaanpak, de drie deliverables: 

• De definitie van zelfmanagement voor GGzE; 

• De lijst met meetbare indicatoren; 

• Het programma van eisen. 

3.1 Onderzoek naar zelfmanagement 

Deze paragraaf beschrijft het onderzoek dat is uitgevoerd naar het definiëren van 
zelfmanagement voor GGzE. In bijlage 10.2 is het gehele onderzoek naar zelfmanagement te 
vinden.  
 
Het onderzoek is in twee stappen uitgevoerd: 

• Stap 1: literatuuronderzoek. Op basis van wetenschappelijke en de zogenaamde 
grijze literatuur is een deeldefinitie geselecteerd welke het beste de definities 
samenvat. Vanuit de literatuur is bekeken of er een definitie is die zelfmanagement 
beschrijft en daarmee een goede afspiegeling geeft van de andere literatuur. 

• Stap 2a: interviews met GGzE cliënten. Met de resultaten is ook hier een 
deeldefinitie van vastgesteld. 

• Stap 2b: interviews met GGzE medewerkers. Met de resultaten is ook hier een 
deeldefinitie van vastgesteld. Uit deze drie deeldefinities is er gekeken naar 
overeenkomsten om te komen tot één definitie van zelfmanagement welke gebruikt 
zal worden tijdens het verdere project. 

 
In onderstaande tabel (Tabel 1) staan de drie deeldefinities vanuit het onderzoek naar 
zelfmanagement. 
 
Tabel 1 Deeldefinities zelfmanagement 

Literatuur ‘Activiteiten die individuen uitvoeren en beslissingen die zij nemen 
samen met hun omgeving, inclusief partner, vrienden, familie, 
gemeenschappen en zorgverleners, om met hun aandoening om te 
gaan en progressie en gevolgen ervan te minimaliseren’ (Putters, 2012 
p.27). 

Cliënten Zelfmanagement is het weten waar je als cliënt aan toe bent, wat staat 
je te wachten en wat is er nog meer mogelijk. Dit om ervoor te zorgen 
dat de cliënt (weer) leert om zelf regie te nemen over zijn leven. 

Medewerkers Zelfmanagement is het mogelijk maken dat cliënten zich meer bewust 
zijn van hun mogelijkheden, de mogelijkheden binnen GGzE en hier zelf 
keuzes over kunnen maken. Hiermee ervoor zorgen dat hun 
persoonlijke doel bepaald wordt en zo de kwaliteit van leven zal 
toenemen. 

 
De rode draad door de deeldefinities is het nemen van beslissingen en inzicht krijgen in de 
mogelijkheden. 
 
 
Dit resulteert in de definitie van zelfmanagement voor GGzE: 
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Zelfmanagement is op de hoogte zijn van en gebruik maken van de mogelijkheden die er 
zijn bij jouw aandoening om activiteiten te ondernemen en zelf beslissingen te kunnen 
nemen, eventueel met hulp, om ervoor te zorgen dat je persoonlijke doel wordt behaald. 
De aanname is dat daarmee de kwaliteit van leven toeneemt. 

 
Deze definitie is gevalideerd door de opdrachtgever en het expertpanel. Daarnaast is de 
definitie besproken tijdens een reviewmoment met de quality board.  
 
GGzE kan op basis van deze definitie het zelfmanagement van de cliënt bevorderen door: 
het informeren van de cliënt, ondersteuning te bieden in het maken van beslissingen en in 
het stellen en behalen van doel(en). 
Als een cliënt bijvoorbeeld bij GGzE komt met ADHD, zouden de verschillende mogelijkheden 
voor behandelingen duidelijk moeten worden. Dit betekent niet dat er direct een keuze 
gemaakt moet worden. Het is nodig dat de cliënt weet wat hem te wachten staat en welke 
opties er zijn, bijvoorbeeld; groepsbehandeling, onlinebehandeling, geen behandeling, 
medicatie, etc. maar ook welke aandoeningen samen kunnen hangen met ADHD. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat tijdens de behandeling blijkt dat de cliënt ook lijdt aan 
faalangst. En dat de cliënt ook voor de faalangst behandeld wilt worden. De cliënt kan dan 
een keuze maken voor de behandeling die hem/haar het beste past en daarop actie 
ondernemen. Hiervoor is het nodig dat GGzE helpt met het maken van deze beslissingen en 
ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de acties. 
 
Nu de definitie van zelfmanagement is bepaald, zal deze als basis dienen om meetbare 
indicatoren vast te stellen.  

3.2 Indicatoren 

Deze paragraaf beschrijft middels welke indicatoren het zelfmanagement van de cliënt kan 
worden gemeten. Hierbij zijn de drie deeldefinities en de definitie voor zelfmanagement uit 
3.1 als basis gebruikt. In bijlage 10.3 wordt in detail beschreven hoe deze indicatoren zijn 
bepaald.  
 
De cliënten en de medewerkers geven in de tweede en de derde deeldefinities (zie Tabel 1 
Deeldefinities zelfmanagement’) aan dat het belangrijk is om gedurende het zorgproces de 
juiste informatie te krijgen: weten waar je als cliënt aan toe bent, de cliënt informeren over 
de verschillende mogelijkheden en opties die er bestaan.  
Als deze informatiebehoefte wordt gekoppeld met de bevindingen uit de literatuur, dan zijn 
er vier verschillende aspecten binnen het begrip zelfmanagement: Inzicht, beslissen, 
toepassen en omgeving. Deze vier aspecten, met name het omgevingsaspect, zijn in lijn met 
de Planetree gedachtegang van GGzE. 
 
De vier aspecten van zelfmanagement zijn in Tabel 2 allereerst vertaald naar het beleid van 
GGzE. Dit zijn aspecten die GGzE in haar beleid moet opnemen om bij te kunnen dragen aan 
het bevorderen van zelfmanagement. Vervolgens zijn deze beleidsaspecten vertaald naar 
meetbare indicatoren. 
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* Indien intake en/of afsluiting face-to-face is en rest digitaal dan valt dit onder digitaal 
contact. 
 
In de bovenstaande tabel is te zien dat de vier aspecten van zelfmanagement (kolom 1) 
resulteren in een lijst met meetbare indicatoren (kolom 3). 
 
1. Inzicht 

Inzicht is het beheren; het verzamelen, ordenen en delen, van gezondheids- en gedrags-
gerelateerde gegevens. Om op deze manier inzicht te verkrijgen in de eigen gezondheid. 
GGzE kan aan deze behoefte voldoen door in haar beleid op te nemen dat cliënten 
inzage krijgen in documenten en digitale omgevingen die relevant zijn voor het 
zorgproces, zoals het medisch dossier, e-mental health tools, etc. 

 
2. Beslissen 

Beslissen is het op basis van informatie over de eigen situatie beslissingen nemen over 
zelfmanagement4. De eigen situatie is bijvoorbeeld de specifieke aandoening waarvoor 
de cliënt bij GGzE in behandeling is. 
GGzE wil de cliënt meer regie geven over het zorgproces en kan dit realiseren door de 
cliënt te ondersteunen in het maken van beslissingen, in plaats van deze beslissingen 
voor de cliënt te nemen. De cliënt zal zich hierdoor meer eigenaar voelen van zijn eigen 
zorgproces, en zich zeker genoeg voelen om zelf besluiten te nemen door de 
ondersteuning van GGzE. GGzE kan ondersteuning bieden in de vorm van het aandragen 

                                                           
4  O’Connor A.M., Stacey D. & Rovner D. (2001). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane database of 
systematic reviews (Online);(3) 

Nr Zelfmanagementaspecten Beleidsaspecten Indicatoren 

1 Inzicht Inzage • % cliënten met toegang tot gezondheidsgegevens 
• % cliënten met toegang tot procesgegevens 
• % gebruik gezondheidsgegevens 
• % gebruik procesgegevens 
• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet door middel 

van mobiele applicaties 
2 Beslissen Informatie • # aangeboden e-mental health modules  

• # afgeronde e-mental health modules 
• % voorgelichte cliënten 

3 Toepassen Coaching: vergroten 
zelfredzaamheid 

• % cliënten met alleen face-to-face contact 
• % cliënten blended care* 
• % cliënten alleen digitaal contact 
• % Cliënten dat online kan communiceren met GGzE 

4 Omgeving Handvatten bieden: 
sociale omgeving 
betrekken 

• % cliënten waarbij sociale omgeving is betrokken 
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft 

gekregen tot procesgegevens 
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft 

gekregen tot gezondheidsgegevens 
•  % Omgeving gebruik gezondheidsgegevens 
• % Omgeving gebruik procesgegevens 
• % Cliënten die iemand meeneemt naar een 

afspraak bij GGzE 
• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 

Tabel 2: Indicatoren zelfmanagement 
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van relevante, cliënt-specifieke informatie in de e-mental health modules. 
Op deze manier is de cliënt zo volledig mogelijk geïnformeerd wanneer hij een besluit wil 
nemen over zijn zorgproces. 

 
3. Toepassen 

Toepassen is het integreren van zelfmanagement in het dagelijkse leven en het 
ontwikkelen van zelfmanagementgewoonten zodat kwaliteit van leven behouden blijft5. 
In hoeverre zelfmanagement wordt toegepast kan worden gemeten door te 
onderzoeken in hoeverre de cliënt zelfredzaam is. Met andere woorden in hoeverre de 
cliënt zelf aan de slag kan met de digitale tools (de e-mental health modules) die worden 
aangereikt. GGzE kan haar beleid hierop aanpassen door meer coaching aan te bieden 
bij het gebruik van de digitale tools. 

 
4. Omgeving 

De sociale omgeving kan zijn vrienden, familie, en organisaties in de buurt (bijvoorbeeld 
een sportclub) en informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers). De cliënt zal 
bij deze partijen steun voor zijn/haar zelfmanagement moeten organiseren zodat hij niet 
alleen komt te staan6. 
GGzE kan de cliënt ondersteunen met het betrekken van zijn/haar omgeving door 
handvaten aan te reiken en actief de naasten te betrekken bij de behandeling.  

 
Met deze lijst indicatoren kan GGzE zelfmanagement integreren in haar beleid en vervolgens 
meten in hoeverre haar cliënten zelfmanagement gebruiken in het zorgproces.  
Het is gewenst om de indicatoren te kunnen meten op cliënt niveau en niet op 
behandelniveau. Voornamelijk omdat de invulling van een behandeling sterk cliënt 
afhankelijk is en daarom per cliënt kan verschillen.  
Ook is het van belang om te kunnen filteren op diagnose, om uiteindelijk te kunnen kijken of 
er verschillen/overeenkomsten zijn tussen verschillende diagnoses. 
Tot slot, op lange termijn kan worden onderzocht of cliënten die de e-mental health 
modules hebben afgerond, ook andere beslissingen hebben gemaakt gedurende het 
zorgproces. Met deze informatie kan de behandeling dan eventueel worden aangepast. 

3.3 Programma van eisen 

Deze paragraaf geeft het programma van eisen weer. Hiermee wordt zichtbaar aan welke 
eisen moet worden voldaan om op een succesvolle wijze zelfmanagement te integreren in 
het zorgproces van GGzE.  
 
De zelfmanagementaspecten en de indicatoren uit 3.2 zijn besproken met de opdrachtgever 
en het expertpanel. Ook de scores in het programma van eisen zijn ingevuld en vastgesteld 
met de opdrachtgever. Daarnaast heeft er communicatieve validatie plaatsgevonden door 
het expertpanel. 
 
 
 
 

                                                           
5 Putters, K. e.a. (2012). E-health: Face-to-Facebook: Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ. iBMG, Rotterdam. 
6 Putters, K. e.a. (2012). E-health: Face-to-Facebook: Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ. iBMG, Rotterdam. 
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Dit resulteert in eisen die volgens de MoSCoW scores worden gegroepeerd; 

• M - must haves: deze eisen zijn vereist; 

• S - should haves: deze eisen hebben een hoge prioriteit maar zijn niet vereist; 

• C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; 

• W - would haves: deze eisen hebben geen prioriteit en zullen in dit project niet aan bod 
komen. 
 

In de onderstaande tabel zijn alle eisen te zien. 

Nr Eis Score Gerelateerd aan 
zelfmanagementaspect 

1 Cliënt moet toegang krijgen tot eigen dossier M Inzicht 

2 Cliënt en GGzE moeten digitaal (via een beveiligde 
lijn) informatie met elkaar kunnen uitwisselen 

M Inzicht, beslissen 

3 Cliënt kan gebruik maken van ROM-data t.b.v. het 
zorgproces 

M Inzicht 

4 GGzE dient de e-mental health modules aan elke 
cliënt aan te bieden 

M Beslissen 

5 GGzE moet de sociale omgeving betrekken bij het 
zorgproces 

M Omgeving 

6 GGzE medewerker moet digitaal terugkoppeling 
geven aan de sociale omgeving 

M Omgeving 

7 De aanpassingen t.b.v. het integreren van 
zelfmanagement voor de cliënt worden in het 
bestaande IT-landschap van GGzE gerealiseerd 

M Inzicht, beslissen, 
Toepassen, Omgeving 

8 GGzE dient de informatievoorziening t.a.v. de 
behandeling zoveel mogelijk digitaal aan te bieden 

S Beslissen 

9 GGzE registreert niet alleen de contactmomenten 
met de cliënt maar ook het soort contact (face-to-
face, digitaal, blended) 

S Toepassen 

10 GGzE registreert de beslissingen die een cliënt neemt 
gedurende het zorgproces  

C Beslissen 

11 Cliënt en GGzE medewerker moeten digitaal (via een 
beveiligde lijn) met elkaar kunnen communiceren 

C Toepassen 

12 De cliënt moet zijn eigen persoonlijke administratieve 
informatie kunnen lezen en udaten 

C Inzicht 

 
In de bovenstaande tabel is te zien dat de “must have” eisen van de betrokkenen met name 
gericht zijn op het verstrekken van informatie en het geven van inzage in het medisch 
dossier aan de cliënt. Ook komt de Planetree geest van GGzE hier naar voren: het is een 
“must have” om de sociale omgeving van de cliënt te betrekken bij de zorg.  
Vervolgens is te zien dat de “should have” en de “could have” eisen te maken hebben met 
het digitaal beschikbaar stellen van informatie, het digitaal (en beveiligd) communiceren met 
de cliënt en het registreren van bepaalde details van het zorgproces. Deze elementen 
kunnen in het IT-beleid van GGzE worden meegenomen: met de bestaande applicaties kan 
deze slag naar digitalisering richting de cliënt worden gemaakt. 
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4 Huidige situatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de huidige situatie van het zorgproces van GGzE.  
Deze analyse wordt vervolgens in hoofdstuk 5 als basis gebruikt voor het herontwerp.  
Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz7. Het 
interoperabiliteitsmodel8 bestaat uit vijf lagen: organisatie, proces, informatie, applicatie en 
infrastructuur. Voor elke laag wordt het zorgproces van GGzE in kaart gebracht. 

4.1 Organisatie 

Binnen de laag ‘organisatie’ wordt er intern gekeken naar het beleid van de organisatie. In 
het kader van dit project is er gekeken naar de huidige beleidskeuzes die er zijn gemaakt met 
betrekking tot e-mental health en zelfmanagement.  
Er zijn vier strategische doelstellingen van e-mental health bij de GGzE: Bevorderen eigen 
regie, betrekken van het sociale netwerk, ketenoptimalisatie en duurzame zorg (effectief en 
efficiënt). 
De eerste twee doelstellingen, het bevorderen van eigen regie en het betrekken van het 
sociale netwerk, zijn direct meegenomen in dit project.  
De derde en de vierde doelstelling, ketenoptimalisatie en duurzame zorg, zijn indirect 
meegenomen. Namelijk; een cliënt is doorverwezen naar GGzE en neemt zijn persoonlijke 
dossier mee (bevorderen eigen regie). Vervolgens wordt het sociale netwerk actief 
betrokken gedurende het intakeproces bij GGzE (betrekken van het sociale netwerk). Tijdens 
het zorgproces blijft het dossier van de cliënt en de cliënt bepaalt wie er toegang tot het 
dossier krijgt (duurzame zorg). Op deze manier kan de cliënt toegang geven tot zijn/haar 
dossier aan de huisarts en eventuele andere zorgverleners (ketenoptimalisatie). 

4.2 Proces 

Het zorgproces van de cliënt bestaat uit vier processtappen, welke sequentieel worden 
doorlopen: aanmelding, intake, behandeling en ontslag. Deze vier stappen worden in deze 
paragraaf behandeld. Maar eerst worden de actoren rondom dit proces benoemd, zie 
onderstaande tabel. 
 

 
 
De getallen in ‘Afbeelding 1: Huidige situatie zorgproces’ verwijzen naar de stappen in het 
zorgproces. De stappen lopen van boven naar beneden en van links naar rechts. 

                                                           
7 Nationaal ICT Instituut voor de Zorg 
8 https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmodel 

Actor Toelichting 

Entree-team In een entree-team zitten een afdelingsmedewerker, secretaresse en de 
screening wordt gedaan door een basis psycholoog, GZ-psycholoog of 
klinisch psycholoog. 

Behandelaar De behandelaar kan een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog 
en/of psychotherapeut zijn. 

Cliënt De persoon die wordt verwezen naar GGzE en in behandeling wordt 
genomen is de cliënt. 
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In het Afbeelding 1 is te zien dat de informatieobjecten van processtap 1 als 
doel hebben om enerzijds de cliënt te informeren, welkom te heten, bij GGzE. En anderzijds 
om de eerste ROM-meting uit te voeren. 
De informatieobjecten van processtap 2 geven als het ware een nulmeting van de mentale 
gezondheid van de cliënt. Deze waarden dienen als basis voor het vormen van de 
informatieobjecten van processtap 3: de zorgovereenkomst, behandelverslagen, 
diagnosestelling, etc. 
De informatieobjecten van processtap 4 zijn gevormd met de afsluiting van het zorgproces 
en hebben als doel de informatie over te dragen naar de volgende behandelaar, de cliënt 
zelf en de sociale omgeving. 
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Het huidige proces samen met de betrokken actoren is weergegeven in onderstaande Afbeelding 1.  
Afbeelding 1: Huidige situatie zorgproces 
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Zorgproces stap 1: Aanmelding (1) 
Op het moment dat de cliënt wordt doorverwezen naar GGzE start de aanmelding. Alle 
cliënten moeten worden aangemeld, deze aanmelding wordt gevolgd door een intake. 

Nr Processtap Actor Toelichting 

5 Welkomstmodule 
openstellen 

Entreeteam Voor de ambulante cliënten wordt er een 
welkomst module opengesteld vanuit de e-
mental health applicatie. 

6 ROM-vragenlijst 
versturen 

Entreeteam Het gebruik van Routine Outcome 
Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt 
behandelaren en patiënten informatie over de 
effectiviteit van behandeling9. Deze vragenlijst 
wordt verstuurd na aanmelding. 

7 ROM-vragenlijst 
invullen 

Cliënt De cliënt vult de ROM-vragenlijst in voor 
aanvang de intake. 

 
Zorgproces stap 2: Intake (2) 
Na de aanmelding volgt een intake. Tijdens dit intakegesprek wordt bepaald of de cliënt in 
behandeling wordt genomen of beter af is bij een andere zorgverlener. Het kan zijn dat de 
cliënt geholpen kan worden door bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van de huisarts 
(POH-GGZ). Mocht de cliënt wel in behandeling worden genomen wordt er een zorgplan 
opgesteld. Dit zorgplan is onderdeel van de zorgovereenkomst. 

Nr Processtap Actor Toelichting 

8 Verslaglegging 
intake 

Behandelaar Van het intakegesprek wordt een verslag 
gemaakt en eventuele vragenlijsten afgenomen. 

9 Opstellen zorgplan Behandelaar Het zorgplan beschrijft de te behalen doelen van 
de behandeling. 

 
 
Zorgproces stap 3: Behandeling (3) 
Als de cliënt in behandeling wordt genomen kan er gestart worden met een behandeling. 
Deze behandeling is gebaseerd op de diagnose en de te behalen doelen. 

Nr Processtap Actor Toelichting 

10 Diagnose stellen Behandelaar De hoofdbehandelaar stelt de diagnose vast. 

11 E-mental health 
modules 
klaarzetten 

Behandelaar Modules die relevant zijn voor de behandeling 
worden online klaargezet door de behandelaar. 

12 Zorgovereenkomst 
tekenen 

Behandelaar 
Cliënt 

Het uitgeprinte zorgplan is de zorgovereenkomst 
welke getekend moet worden door de 
betrokken partijen. 

13 E-mental health 
module(s) 
afronden 
 

Cliënt De cliënt rondt de e-mental health modules af. 

                                                           
9 http://www.ggznederland.nl/themas/rom geraadpleegd op 22 augustus 2017 

http://www.ggznederland.nl/themas/rom
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14 Verslagen van 
behandeling maken 

Behandelaar Van de behandelingen worden er verslagen 
gemaakt. 

15 Face-to-face 
coaching 

Behandelaar 
Cliënt 

De cliënt en de behandelaar hebben face-to-face 
contact. 

16 Evaluatie Zo.R.G.G. Behandelaar 
Entreeteam 
Cliënt 

Het zorgplan met de zorgplandoelen worden 
overgenomen in een zorgovereenkomst (Zo). Bij 
de start van de behandeling zijn de ROM (R) 
startmetingen uitgevoerd. 
De diagnose is vastgelegd en een GAF (G) is 
ingevuld.  
De verwijzer krijgt de gegevens (G) met 
informatie over de afgesproken zorg in een brief 
toegestuurd. 
 
Deze stappen worden herhaald tijdens de 
evaluatiemomenten. Deze evaluatiemomenten 
vinden minimaal 1 keer per jaar plaats. 

 
Zorgproces stap 4: Ontslag (4) 
Tijdens de evaluatiemomenten wordt er besloten of de cliënt met ontslag kan. Eventueel 
wordt er een nieuwe diagnose gesteld en ene nieuwe traject gestart. 
 

Nr Processtap Actor Toelichting 

17 Opstellen 
ontslagbrief 

Behandelaar Op basis van de informatie van de 
evaluatiemomenten wordt er een brief 
opgesteld. 

18 Ontslagbrief 
verzenden naar 
verwijzer 

Behandelaar Op basis van de informatie van de 
evaluatiemomenten wordt er een brief 
verzonden naar de verwijzer met betrekking tot 
de voortgang of afsluiten van de zorg. 

19 Ontslagbrief 
verzenden naar 
cliënt 

Behandelaar Op basis van de informatie van de 
evaluatiemomenten wordt er een brief 
verzonden naar de cliënt met betrekking tot de 
voortgang of afsluiten van de zorg. 

 

4.3 Informatie 

De zorginformatie die wordt uitgewisseld voor het zorgproces wordt in informatieobjecten 
weergegeven. Deze informatieobjecten zijn weergegeven in Afbeelding 2 gekoppeld aan het 
zorgproces. Elk informatieobject geeft een waarde aan het zorgproces mee, toegelicht in 
Tabel 3.  
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In onderstaande tabel zijn de informatieobjecten toegelicht. Het getal tussen haakjes achter 
de informatieobjecten verwijst naar de locatie van deze objecten in afbeelding 2. 
 
Tabel 3: Toelichting informatieobjecten 

Nr Processtap Informatieobject Toelichting 

5 Welkomstmodule 
openstellen 

Zelfmanagement 
informatie (20) 

Nog door de behandelend arts te valideren 
informatie verkregen van de patiënt als 
resultaat van zijn eigen zorgproces 
bijvoorbeeld meting, dagboek, foto, etc. Dit 
kan worden verkregen uit bijvoorbeeld 
ingevulde vragenlijsten, online 
behandelmodules of een persoonlijk 
gezondheidsdossier10. 

6 ROM-vragenlijst 
versturen 

ROM-meting (27) Het gebruik van Routine Outcome 
Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt 
behandelaren en patiënten informatie over 
de effectiviteit van behandeling en 
eventuele bijsturing van de behandeling11.  

7 ROM-vragenlijst 
invullen 

ROM-meting (27) Zie nr. 6. 

8 Verslaglegging 
intake 

Intake verslag 
(21) 

De zorgvraag vanuit de patiënt en 
probleemomschrijving, relevante medische 
geschiedenis en persoonsgegevens. 

9 Opstellen zorgplan Zorgplan (22) Het zorgplan beschrijft de te behalen 
doelen van de behandeling. 

10 Diagnose stellen Diagnose (23) De naam van de psychiatrische ziekte of 
aandoening waaraan iemand wordt 
verondersteld te lijden. 
Er is onderscheid mogelijk naar type 
diagnose: differentiaaldiagnose 
(werkdiagnose) en einddiagnose 
(ontslagdiagnose). De term diagnose slaat 
ook op lichamelijke beperkingen en 
comorbiditeit12. 

11 E-mental health 
modules 
klaarzetten 

Zelfmanagement 
informatie (20) 

Zie nr. 5. 

12 Zorgovereenkomst 
tekenen 

Zorg-
overeenkomst 
(24) 

Afstemming van de te leveren zorg en 
welke doelen er gehaald dienen te worden. 
Afstemming met de cliënt is onderdeel van 
deze overeenkomst. 

13 E-mental health 
module(s) 
afronden 

Zelfmanagement 
informatie (20) 

Zie nr. 5. 

                                                           
10 Informatie afkomstig uit het referentiedomeinenmodel GGZ, zie bijlage 10.4 
11 http://www.ggznederland.nl/themas/rom geraagdpleegd op 22 augustus 2017 
12 Informatie afkomstig uit het referentiedomeinenmodel GGZ, zie bijlage 10.4 

http://www.ggznederland.nl/themas/rom
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14 Verslagen van 
behandeling maken 

Behandelplan 
(25) 

Informatie over de behandeling van 
specifiek psychische, psychiatrische, 
medische of gedragswetenschappelijke 
aard, gericht op herstel of voorkoming van 
verergering van een lichamelijk of 
psychische aandoening of beperking van 
gedragsproblemen in verband met zo'n 
aandoening13.  

15 Face-to-face 
coaching 

Behandelplan 
(25) 

Zie nr. 14. 

16 Evaluatie Zo.R.G.G. Zorg-
overeenkomst 
(24) 
ROM-meting (27) 
Diagnose (23) 
Ontslag (26) 

Zie nrs. 12, 6, 10 & 17. 

17 Brief afsluiting zorg 
naar verwijzer 

Ontslag (26) Van een ontslag wordt o.a. vastgelegd: 
datum, naam zorgverlener die ontslag 
verleent, type ontslag (naar thuissituatie, 
overplaatsing, verwijzing, overlijden). 

18 Brief afsluiting zorg 
naar cliënt 

Ontslag (26) Zie nr. 17. 

 

4.4 Applicatie 

Onderstaande tabel bevat de applicaties betrokken bij het zorgproces. 
 

*Nr verwijst naar de locatie van deze applicaties in Afbeelding 3. 
 
 

                                                           
13 Informatie afkomstig uit het referentiedomeinenmodel GGZ, zie bijlage 10.4 

Nr* Naam Leverancier Omschrijving 

A1 Minddistrict Minddistrict Webbased e-mental Health applicatie 

A2 User ALTA Impulse Elektronisch cliënten dossier (ECD) 

A3 NETQROM NetQ Healthcare Gestandaardiseerde vragenlijsten voor de 
cliënten. Routine Outcome Monitoring (ROM) 
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Afbeelding 3: Informatieobjecten gekoppeld aan applicaties 
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Bovenstaande tabel laat zien waar de indicatoren worden vastgelegd. Ook maakt het 
duidelijk welke indicatoren op dit moment nog niet worden vastgelegd. Op dit moment 
worden deze indicatoren nog niet gemeten. 
 
Hieronder de toelichting van de applicaties welke op dit moment gebruikt zouden kunnen 
worden om het gebruik van procesgegevens te kunnen meten. Dit zijn de applicaties 
Messagebird en Back-up, deze komen niet voor in afbeelding 3 omdat ze niet voor alle 
cliënten gebruikt worden. 

                                                           
14 www.backup-app.nl geraadpleegd op 21 augustus 2017 

Nr Zelfmanagement- 
aspecten 

Vastgelegd in applicatie Indicatoren 

1 Inzicht • Minddistrict 

• Messagebird & Back-
up 

• Minddistrict 

• Messagebird & Back-
up 

• Niet gemeten 

• % cliënten met toegang tot gezondheidsgegevens 
• % cliënten met toegang tot procesgegevens 

 
• % gebruik gezondheidsgegevens 
• % gebruik procesgegevens 

 
• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet door middel van 

mobiele applicaties 

2 Beslissen • Minddistrict 

• Minddistrict 

• Informed consent in 
zorgplan. ECD. 

• # aangeboden e-mental health modules  
• # afgeronde e-mental health modules 
• % voorgelichte cliënten 

3 Toepassen • ECD 

• ECD 

• ECD 

• GGzE.nl & 
Minddistrict 

• % cliënten met alleen face-to-face contact 
• % cliënten blended care* 
• % cliënten alleen digitaal contact 
• % Cliënten dat online kan communiceren met GGzE 

4 Omgeving • ECD 

• Niet vastgelegd 
 

• Niet vastgelegd 

• Niet vastgelegd 

• Niet vastgelegd 

• Niet vastgelegd 

• Niet vastgelegd 

• % cliënten waarbij sociale omgeving is betrokken 
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen 

tot procesgegevens 
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen 

tot gezondheidsgegevens 
•  % Omgeving gebruik gezondheidsgegevens 
• % Omgeving gebruik procesgegevens 
• % Cliënten die iemand meeneemt naar een afspraak bij 

GGzE 
• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 

Naam Leverancier Omschrijving 

Messagebird Messagebird Sms berichten tbv afspraken versturen naar 
cliënten 

Back-up14 Mondriaan, GGzE 
en Ivengi 

Kennismaken met de GGzE. Uitleg over wat de 
cliënt kan verwachten. 

http://www.backup-app.nl/
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4.5 IT-infrastructuur 

De technische infrastructuur is afhankelijk van het gekozen ontwerp. De wens vanuit GGzE is 
om op dit moment zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur; het 
netwerk, de servers en de databases. 
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5 Herontwerpen 

Dit hoofdstuk beschrijft de herontwerpen gemaakt op het huidige zorgproces van GGzE. 
Voor het maken van het herontwerp zijn de zelfmanagementaspecten; inzicht, beslissen, 
toepassen en omgeving gebruikt als uitgangspunt. Er is gestart met de huidige situatie 
aangevuld met beslismomenten en documenten, vervolgens zijn drie herontwerpen 
gemaakt. Deze herontwerpen zijn gebaseerd op het ‘patient engagement framework’15. Dit 
framework is gecreëerd om zorginstellingen te begeleiden in het ontwikkelen en versterken 
van de ‘patient engagement’ strategie door het gebruik van e-health. De stappen in dit 
model sluiten aan bij de zelfmanagementaspecten.  
Het patient engagement framework (Bijlage 10.5) bestaat uit de volgende stappen: 

• Inform me  

• Engage me 

• Empower me 

• Partner with me 

• Support my e-community 
 
Per herontwerp is een SWOT-analyse uitgevoerd, om de sterke en zwakke kanten van het 
herontwerp te belichten. Het resultaat zijn drie matrices, één per herontwerp. Deze worden 
in 5.1, 5.2 en 5.3 weergegeven. En deze resultaten worden vervolgens meegenomen in de 
keuze voor het uiteindelijke herontwerp. 
 
Nadat in dit hoofdstuk het huidige zorgproces en de drie herontwerpen van het zorgproces 
uitgebreid zijn behandeld, zal hoofdstuk 6 verder gaan op de invloed van het nog te 
selecteren herontwerp op de andere lagen van het interoperabiliteitsmodel: organisatie, 
informatie, applicatie en IT-infrastructuur. 

5.1 Huidige situatie 

Vanuit de huidige situatie is gekeken welke documenten en beslismomenten er zijn om 
duidelijk te krijgen wie de beslissingen neemt en wie er inzage heeft. Dit is weergegeven in  
Afbeelding 4. Dit maakt duidelijk waar in het proces de cliënt al betrokken is bij de 
beslissingen en of de cliënt al inzage heeft in gegevens. Deze informatie heeft invloed op de 
herontwerpen. In afbeelding 4 is bijvoorbeeld te zien dat de cliënt weinig betrokken is bij het 
hele zorgproces: Van de cliënt wordt actie verwacht nadat de behandelaar of het entree-
team een beslissing neemt of een vragenlijst klaarzet voor de cliënt. Verder is met name het 
behandelteam aan zet. Om zelfmanagement te kunnen integreren in het behandelproces, 
laat de huidige situatie zien dat zelfmanagement op dit moment nog geen onderdeel is van 
het behandelproces.   

                                                           
15  Carman K.L., Dardess P., Maurer M., et al. (2013). Patient and family engagement: a framework for understanding the 
elements and developing interventions and policies. Health ff 2013;32:223–31 & 2014, Healthcare Information and 
Management Systems Society (HIMSS). 
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Vanuit de huidige situatie is gekeken welke documenten en beslismomenten er zijn om duidelijk te krijgen wie de beslissingen neemt en wie er inzage heeft. Dit is weergegeven in  Afbeelding 4. 
 
Ook laat deze afbeelding zien dat de cliënt weinig betrokken is bij het hele zorgproces. Van de cliënt wordt actie verwacht nadat de behandelaar of het entree-team een beslissing neemt of een vragenlijst klaarzet voor de cliënt. 

Afbeelding 4: Zorgproces beschrijving inclusief gegevens en beslismomenten 
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5.2 Ontwerp A: Informeren 

In ontwerp A: Informeren is een verandering te zien in het proces ten opzichte van het 
zelfmanagementaspect ‘inzicht’ en het onderdeel ‘engage me’ in het patient engagement 
model. Volgens het patient engagement framework is dit de eerste stap van het huidige 
zorgproces naar een optimaal zorgproces, het inzicht geven aan de patiënt in de eigen 
medische gegevens. 
 
In afbeelding 5 geven de rood omlijnde vakken de veranderingen weer ten opzichte van het 
huidige proces. Deze veranderingen zijn toegelicht in de tabel hieronder. Het voornaamste 
verschil is dat de cliënt inzage heeft in de verschillende verslagen.  
 

Nr Processtap Actor Toelichting 

1 Inzien verslag 
intake 

Cliënt Het intake verslag is beschikbaar voor de cliënt. 

2 Inzien zorgplan Cliënt Modules die relevant zijn voor de behandeling 
worden online klaargezet door de behandelaar. 

3 Zorgovereenkomst 
document 

Behandelaar 
Cliënt 

Het uitgeprinte zorgplan is de zorgovereenkomst 
welke getekend moet worden door de 
betrokken partijen. 

4 Beslissen over de 
beschikbare e-
mental health 
module(s)  

Behandelaar 
Cliënt 

De behandelaar geeft advies aan de cliënt over 
welke e-mental health modules er gevolgd 
zouden kunnen worden. Maar de cliënt heeft 
hier zelf zeggenschap in. 

5 Inzien verslagen 
behandeling  

Cliënt Van de behandelingen worden verslagen 
gemaakt welke inzichtelijk worden gemaakt voor 
de cliënt. 

6 Inzien evaluatie 
Zo.R.G.G. 

Cliënt De cliënt kan ten alle tijden zijn/haar evaluatie 
inzien. De zorgovereenkomst, de (uitslagen van) 
ROM-metingen, de diagnose met reden en de 
brief die naar de verwijzer wordt verzonden. 

 

5.2.1 SWOT 

Voor dit herontwerp is een SWOT-analyse uitgevoerd. Het resultaat is te zien in Tabel 4 op 
de volgende pagina. 
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Tabel 4: SWOT Ontwerp A: Informeren 

Sterktes Zwaktes 

• Cliënt voelt zich meer betrokken bij de 
behandeling 

• De gezondheidsgegevens van de cliënt 
zijn op ieder gewenst moment 
beschikbaar 

• Behandelteam is zich bewust van 
actieve rol van de cliënt in het 
zorgproces. 

• Cliënt kan de gegevens vanuit GGzE 
alleen inzien niet aanvullen/wijzigen 

• Behandelaar is nog steeds aan zet, cliënt 
ervaart wel betrokkenheid, maar geen 
controle/inspraak. 

Kansen Bedreigingen 

• Mogelijk is de informatie ook nog 
beschikbaar voor de cliënt na ontslag 

• Als de cliënt er behoefte aan heeft, kan 
hij ervoor kiezen om de sociale 
omgeving ook inzage te geven in zijn 
gegevens.  

• Wellicht heeft de behandeling van de 
cliënt meer succes, doordat de cliënt 
zich meer betrokken voelt bij het 
zorgproces. 

• Mogelijk kunnen niet alle cliënten de 
informatie goed interpreteren. 

• Cliënt kan stress ervaren wanneer hij 
een bepaalde (wellicht te hoge?) 
verantwoordelijkheid voelt van het 
“betrokken zijn bij eigen behandeling”. 

 
De bovenstaande tabel geeft aan dat het succes van dit herontwerp afhankelijk is van hoe de 
cliënt het ervaart: is het verkrijgen van inzicht in de gegevens een voordeel voor de cliënt en 
het zorgproces? Of reageert de cliënt niet goed op deze aanpassing? Onderzoek toont aan 
dat cliënten over het algemeen profijt hebben van het “meer betrokken zijn” bij hun 
behandeling. Wellicht dat een klein percentage van de cliënten hier anders op reageert. Het 
is aan het behandelteam om hier waakzaam op te zijn en deze cliënten hierin te 
ondersteunen.
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Afbeelding 5: Ontwerp A: Informeren 
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5.3 Ontwerp B: Betrekken 

Bij ontwerp B: Betrekken ligt de focus naast het bieden van inzage, op het betrekken van de 
cliënt en zijn sociale omgeving. De sociale omgeving krijgt in dit ontwerp inzage en de cliënt 
krijgt meer te zegen over zijn eigen behandeling. Dit komt overeen met de ‘empower me’ in 
het patient engagement model. 
 
In afbeelding 6 is duidelijk dat de sociale omgeving een rol krijgt in dit ontwerp en de 
aanmelding kan in dit ontwerp online.  
 
 

Nr Processtap Actor Toelichting 

1 Inzien ROM-meting Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De uitslag van de ROM-meting is ook zichtbaar 
voor de cliënt en zijn/haar sociale omgeving. 
 

2 Zorgplan opstellen Behandelaar 
Cliënt 

Het zorgplan beschrijft de te behalen doelen van 
de behandeling. Deze wordt in overleg met de 
cliënt opgesteld, waarbij er ook alternatieven 
worden besproken. 

3 Inzien verslag 
intake 

Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Het intake verslag is beschikbaar voor de cliënt 
en zijn/haar sociale omgeving. 

4 Zorgplan 
Gegevens 

Behandelaar 
Cliënt 

Het zorgplan is online in te zien door de cliënt. 

5 Inzien zorgplan Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Op verzoek van de cliënt kan het zorgplan 
beschikbaar worden gesteld voor de sociale 
omgeving. 

6 Zorgovereenkomst 
document 

Behandelaar 
Cliënt 

Het uitgeprinte zorgplan is de zorgovereenkomst 
welke getekend moet worden door de 
betrokken partijen. 

7 Beslissen over de 
beschikbare e-
mental health 
module(s)  

Behandelaar 
Cliënt 

De behandelaar geeft advies aan de cliënt over 
welke e-mental health modules er gevolgd 
zouden kunnen worden. Maar de cliënt heeft 
hier zelf zeggenschap in. 

8 Inzien verslagen 
behandeling  

Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Van de behandelingen worden verslagen 
gemaakt welke inzichtelijk worden gemaakt voor 
de cliënt. 

9 Verhouding face-
to-face en digitale 
coaching 

Behandelaar 
Cliënt 

De cliënt kan aangeven in hoeverre hij/zij face-
to-face of juist online coaching verwacht van de 
behandelaar. Samen met de behandelaar wordt 
er een gepaste manier van coachen gekozen. 

10 Evaluatie 
behandeling 

Entree-team 
Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 
 

De behandeling wordt geëvalueerd met alle 
betrokkenen. Om op deze manier te bekijken of 
er veranderingen moeten plaatsvinden.  
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11 Actualiseren 
zorgplan 

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Het behandelplan wordt aangepast en 
geactualiseerd door de behandelaar, cliënt en 
sociale omgeving. Ook bij de rol van de sociale 
omgeving zal worden stilgestaan. 

12 Inzien evaluatie 
Zo.R.G.G. 

Cliënt  
Sociale 
omgeving 

De cliënt kan ten alle tijden zijn/haar evaluatie 
inzien. De zorgovereenkomst, de (uitslagen van) 
ROM-metingen, de diagnose met reden en de 
brief die naar de verwijzer wordt verzonden. 

 

5.3.1 SWOT 

Voor dit herontwerp is een SWOT-analyse uitgevoerd. Het resultaat is te zien in de 
onderstaande matrix (Tabel 5). 
 
Tabel 5: SWOT Ontwerp B: Betrekken 

Sterktes Zwaktes 

• Zowel cliënt als sociale omgeving heeft 
inzage in de gezondheidsgegevens van 
de cliënt. 

• Cliënt voelt zich meer betrokken bij de 
behandeling 

• Sociale omgeving voelt zich meer 
betrokken bij de behandeling 

• De gezondheidsgegevens van de cliënt 
zijn op ieder gewenst moment 
beschikbaar. 

• Behandelteam is zich bewust van 
actieve rol van de cliënt in het 
zorgproces. 

• Als de cliënt weinig /geen behoefte 
heeft aan de behandeling, heeft dit 
herontwerp geen effect. En zijn er extra 
kosten en tijd gespendeerd aan een 
onsuccesvol herontwerp.   

• Een cliënt of de sociale omgeving die 
door de betrokkenheid veel vragen gaat 
stellen, kan van het behandelteam 
onverwacht meer tijd vragen.  

Kansen Bedreigingen 

• Als de cliënt er behoefte aan heeft, kan 
hij zijn gezondheidstoestand bespreken 
met de sociale omgeving, met de 
gezondheidsgegevens bij de hand.  

• Wellicht heeft de behandeling van de 
cliënt meer succes, doordat de cliënt 
zich meer betrokken voelt bij het 
zorgproces en weet dat de sociale 
omgeving ook betrokken is. 

• De sociale omgeving kan de cliënt buiten 
het reguliere zorgproces ondersteunen 
in de behandeling nu zij wordt 
betrokken bij de behandeling. 

• Mogelijk kunnen niet alle cliënten of de 
sociale omgeving de informatie goed 
interpreteren. 

• De cliënt en de sociale omgeving kunnen 
het oneens zijn met het behandelplan, 
waardoor een vervolgstap wordt 
vertraagd of de relatie tussen de cliënt 
en zijn naasten wordt verstoord. 
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De bovenstaande tabel geeft aan dat voor dit herontwerp de relatie tussen de cliënt en de 
sociale omgeving belangrijk is. Nu de sociale omgeving ook betrokken wordt bij de 
behandeling, zullen de cliënt en de sociale omgeving het wellicht niet altijd eens zijn over 
hoe het behandelproces loopt. Hier zal misschien bemiddeling nodig zijn vanuit het 
behandelteam, wat betekent dat het behandelteam onverwacht, meer tijd aan deze cliënt 
zal besteden dan vooraf is afgesproken. Echter, op de lange termijn zal de cliënt en de 
sociale omgeving hier juist veel beter uit komen: het aangaan, maar ook weer oplossen van 
ontevredenheid, frustraties en conflicten tussen de cliënt en haar naasten, zal resulteren in 
een meer succesvolle behandeling, dan wanneer de naasten niet worden betrokken in het 
zorgproces. Het resultaat van dit herontwerp zal zijn dat de cliënt zich meer empowered 
voelt, over zijn eigen behandeling zoals het patient engagement framework beschrijft. 
Concluderend, dit herontwerp zal een succes zijn, wanneer vooraf, ook met het 
behandelteam wordt gecommuniceerd over deze mogelijke extra workload op korte termijn.  
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Afbeelding 6: Ontwerp B: Betrekken 
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5.4 Ontwerp C: Samenwerken 

Het derde ontwerp, ontwerp C: samenwerken, schetst een situatie waarbij de cliënt en de 
sociale omgeving worden betrokken bij het zorgproces door de behandelaar. 
Ook in dit ontwerp is de aanmelding, indien mogelijk, online. De betrokkenheid van de cliënt 
en de sociale omgeving is groter.  
 
 

Nr Processtap Actor Toelichting 

1 Inzien ROM-meting Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De uitslag van de ROM-meting is ook zichtbaar 
voor de cliënt en zijn/haar sociale omgeving. 
 

2 Verslaglegging 
intake 

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Het verslag van de intake wordt gemaakt in 
overleg met de cliënt en de sociale omgeving.  

3 Verslag intake Behandelaar 
Cliënt 

Dit verslag is online in te zien door de cliënt. 

4 Zorgplan opstellen Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Het zorgplan beschrijft de te behalen doelen van 
de behandeling. Deze wordt in overleg met de 
cliënt en de sociale omgeving opgesteld, waarbij 
er ook alternatieven worden besproken. 

5 Zorgplan 
Gegevens 

Behandelaar 
Cliënt 

Het zorgplan is online in te zien door de cliënt. 

6 Zorgovereenkomst 
tekenen 

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De zorgovereenkomst wordt naast de 
behandelaar getekend door de cliënt en de 
sociale omgeving.  

7 Zorgovereenkomst 
document 

Behandelaar 
Cliënt 

Het uitgeprinte zorgplan is de zorgovereenkomst 
welke getekend moet worden door de 
betrokken partijen. Deze is online beschikbaar 
voor de cliënt. 

8 Beslissen over de 
beschikbare e-
mental health 
module(s)  

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De behandelaar geeft advies aan de cliënt over 
welke e-mental health modules er gevolgd 
zouden kunnen worden. Maar de cliënt heeft 
hier zelf zeggenschap in. Ook de sociale 
omgeving wordt hierbij betrokken. 

9 Verslagen 
behandeling  

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De verslagen over de behandeling worden 
opgesteld in samenwerking met de cliënt en 
sociale omgeving. Mogelijk werken ze in losse 
documenten. 

10 Verhouding face-
to-face en digitale 
coaching 

Behandelaar 
Cliënt 

De cliënt kan aangeven in hoeverre hij/zij face-
to-face of juist online coaching verwacht van de 
behandelaar. Samen met de behandelaar wordt 
er een gepaste manier van coachen gekozen. 
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11 Evaluatie 
behandeling 

Entree-team 
Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

De behandeling wordt geëvalueerd met alle 
betrokkenen. Om op deze manier te bekijken of 
er veranderingen moeten plaatsvinden.  

12 Actualiseren 
zorgplan 

Behandelaar 
Cliënt 
Sociale 
omgeving 

Het behandelplan wordt aangepast en 
geactualiseerd door de behandelaar, cliënt en 
sociale omgeving. Ook bij de rol van de sociale 
omgeving zal worden stilgestaan. 

13 Inzien evaluatie 
Zo.R.G.G. 

Cliënt  
Sociale 
omgeving 

De cliënt kan ten alle tijden zijn/haar evaluatie 
inzien. De zorgovereenkomst, de (uitslagen van) 
ROM-metingen, de diagnose met reden en de 
brief die naar de verwijzer wordt verzonden. 

14 Opstellen 
ontslagbrief 

Behandelaar 
Cliënt 

De cliënt is betrokken bij het opstellen van de 
ontslagbrief. Zodat deze op de hoogte is van de 
communicatie naar de verwijzer en de sociale 
omgeving. 

15 Ontslagbrief 
verzenden naar 
sociale omgeving 

Behandelaar Op basis van de informatie van de 
evaluatiemomenten wordt er een brief 
verzonden naar de sociale omgeving met 
betrekking tot de voortgang of afsluiten van de 
zorg. 

 

5.4.1 SWOT 

Voor dit herontwerp is een SWOT-analyse uitgevoerd. Het resultaat is te zien in tabel 6 op de 
volgende pagina. 
blijf 
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Tabel 6: SWOT Ontwerp C: Samenwerken 

Sterktes Zwaktes 

• Zowel cliënt als sociale omgeving heeft 
inzage in de gezondheidsgegevens van 
de cliënt. 

• Cliënt voelt zich meer betrokken bij de 
behandeling 

• Sociale omgeving voelt zich meer 
betrokken bij de behandeling 

• De gezondheidsgegevens van de cliënt 
zijn op ieder gewenst moment 
beschikbaar. 

• Behandelteam en cliënt zijn zich bewust 
van elkaars rol in het zorgproces. 

• Als de cliënt weinig /geen behoefte 
heeft aan de behandeling, heeft dit 
herontwerp geen effect. En zijn er extra 
kosten en tijd gespendeerd aan een 
onsuccesvol herontwerp.   

• Een cliënt of de sociale omgeving die 
door de betrokkenheid veel vragen gaat 
stellen, kan van het behandelteam 
onverwacht meer tijd vragen.  

• Cliënt kan zich gepasseerd voelen omdat 
sociale omgeving bij elke stap in het 
zorgproces betrokken is. 

Kansen Bedreigingen 

• Als de cliënt er behoefte aan heeft, kan 
hij zijn gezondheidstoestand bespreken 
met de sociale omgeving, met de 
gezondheidsgegevens bij de hand.  

• Wellicht heeft de behandeling van de 
cliënt meer succes, doordat de cliënt 
zich meer betrokken voelt bij het 
zorgproces en weet dat de sociale 
omgeving ook betrokken is. 

• De sociale omgeving kan de cliënt buiten 
het reguliere zorgproces ondersteunen 
in de behandeling nu zij wordt 
betrokken bij de behandeling. 

• De sociale omgeving kan na ontslag 
mogelijk herkennen als het minder goed 
gaat met de cliënt en dan ondersteuning 
bieden. 

• Mogelijk kunnen niet alle cliënten of de 
sociale omgeving de informatie goed 
interpreteren. 

• De cliënt en de sociale omgeving kunnen 
het oneens zijn met het behandelplan, 
waardoor een vervolgstap wordt 
vertraagd of de relatie tussen de cliënt 
en zijn naasten wordt verstoord. 

• Het betrekken van de sociale omgeving 
is een gegeven, in plaats van een keuze 
van de cliënt. 

 
De bovenstaande tabel geeft aan dat voor dit herontwerp de samenwerking tussen 
behandelteam, cliënt en sociale omgeving leidend is. Dat kan ook een zwakte zijn van dit 
herontwerp: de cliënt kan niet meer zelf aangeven of hij of zij er behoefte aan heeft dat de 
gezondheidsgegevens met de sociale omgeving worden gecommuniceerd. Echter, in de 
praktijk zal de cliënt hierover in gesprek kunnen gaan met zowel behandelteam als met 
sociale omgeving, zodat hij zich niet gepasseerd hoeft te voelen. En tijdig kan aangeven 
wanneer hij behoefte heeft aan meer privacy. Want het blijven de gegevens van de cliënt, 
niet van de sociale omgeving. Ook zal in de praktijk de cliënt niet de gehele sociale omgeving 
bij het zorgproces betrekken wanneer deze bij voorbaat al weet dat hij geen behoefte heeft 
aan de bemoeienis van bepaalde familieleden of vrienden. Het behandelteam kan hierin ook 
adviserend naar de cliënt optreden. Concluderend, dit herontwerp zal een succes zijn, 
wanneer het voor de cliënt duidelijk is en blijft, dat de gegevens van de cliënt zijn, en niet 
van de sociale omgeving of van het behandelteam.  
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Afbeelding 7: Ontwerp C: Samenwerken 
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5.5 Keuze ontwerp 

Deze paragraaf behandelt de keuze van het herontwerp voor de GGzE. Er zijn drie herontwerpen 
behandeld:  

• Herontwerp A: informeren; 

• Herontwerp B: betrekken; 

• Herontwerp C: samenwerken. 
 
Waar in herontwerp A de cliënt in geringe mate wordt betrokken bij het zorgproces, is deze 
betrokkenheid als sterker terug te zien in herontwerp B. En in herontwerp C is de cliënt een 
gelijkwaardige actor, naast het behandelteam en de sociale omgeving. Net zoals de verschillende 
onderdelen in het patient engagement framework, zijn de herontwerpen elk een onderdeel van een 
beweging naar de GGzE strategie: “meer eigen regie voor de cliënt.” 
Om de GGzE te ondersteunen in deze beweging, is de keuze voor het herontwerp een stappenplan 
bestaande uit herontwerp A, B en C. In hoofdstuk 6 zal het implementatieplan worden behandeld, 
welke beschrijft hoe de GGzE het zorgproces van de huidige situatie via herontwerp A, en 
herontwerp B, naar ontwerp C te realiseren.  
 
Met dit implementatieplan zal worden voldaan aan het programma van eisen, aangezien alle 
herontwerpen worden opgenomen in het plan. 

5.6 Risicoanalyse project  

De risicoanalyse van dit herontwerp is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 
 

Risico Kans Impact Tegen maatregel 

Project wordt niet intern 
opgepakt 

Groot Groot Zorgen voor een goede persoonlijke 
overdracht. Zelf betrokken blijven. 

Er zit te veel tijd tussen de 
uitvoering van de 
verschillende stappen 

Middel Middel Zorgen dat het doel inzichtelijk wordt en een 
duidelijk plan schrijven met mijlpalen. 

Er zit te weinig tijd tussen 
uitvoering van de 
verschillende stappen 

Middel Middel Goede overdracht naar projectleider. Leren 
van iedere stap moet een doel op zich 
worden. 

Budget per cliënt wordt 
aangepast zodat e-mental 
health niet te betalen is. 
 

Middel Groot Besparing opleveren vanuit proces, cliënt zelf 
voor applicatie laten betalen of bespreekbaar 
maken met zorgverzekeraar. 
 

Betrokken personen gaan 
weg. 
 

Middel Middel Meer personen betrekken bij project. 

Geen toegang tot 
informatie van GGzE 

Klein Middel Workaround. Zelf actief contact zoeken en 
opdrachtgever erbij betrekken. 

Intern draagvlak neemt af Klein Groot Belang project meer uitdragen. 
Expertpanel uitbreiden naar ambassadeurs. 
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Uit de risicoanalyse blijkt dat de implementatie van het herontwerp sterk afhankelijk is van de 
manier waarop het project binnen de GGzE zal worden opgepakt. Hierbij is het belangrijk dat er 
rekening wordt gehouden met raakvlakken met andere aspecten binnen de GGzE: 

• Raakvlakken met andere projecten moeten goed worden bepaald en mee worden genomen 
in de uitvoering; 

• Op IT-gebied moet duidelijk worden afgestemd wat de scope is (mogen er nieuwe (software) 
producten worden aangekocht? Is er IT-capaciteit voor dit project en voor het beheer nadat 
het project is afgerond?); 

• Is er budget voor het project vanuit de GGzE? 

• Heeft de cliënt en de sociale omgeving de benodigde financiële en IT-middelen? 
 
De GGzE zal het meeste succes ervaren wanneer dit project op korte termijn, middels een door de 
directie gesteunde projectaanpak wordt gestart en uitgevoerd. 
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6 Implementatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de implementatie van de gemaakte ontwerpen op alle lagen van het 
interoperabiliteitsmodel. Tevens is dit hoofdstuk de beantwoording van de probleemvraag; 
Op welke wijze kan GGzE zelfmanagement integreren in het behandelproces? 

6.1 Organisatie 

Gedurende dit project is de visie op eigen regie steeds verder uitgediept. Er zijn groeigebieden 
opgesteld, welke focus bieden waar de inspanningen in de toekomst op gericht moeten zijn. Een van 
deze groeigebieden is ‘excellente zorg’. Binnen excellente zorg is er bijvoorbeeld aandacht voor 
blended behandelingen, een mix tussen face-to-face en online coaching. Daarnaast valt ook het Elab 
onder excellente zorg.  
In het jaarverslag is een duidelijke stap naar zelfmanagement gezet en er zal een project starten 
volgens het principe ‘nothing about me, without me’. Dit principe houdt in dat de besluitvorming 
over behandeling en de behandeling zelf plaatsvindt in volledige openheid met het gehele relevante 
netwerk van de cliënt en de cliënt zelf16. 
 
Deze acties laten zien dat het beleid van GGzE al de juiste richting op gaat maar de andere lagen 
zullen nog wel moeten volgen. 

6.2 Proces 

Om naar een zorgproces te gaan waar de cliënt het sociale netwerk is betrokken zullen er 
verschillende stappen gezet moeten worden. Door tussenstappen te zetten worden alle betrokkenen 
meegenomen. De cliënt, behandelaar, sociale omgeving maar ook het entree-team kan op deze 
manier wennen aan de nieuwe situatie. Ook kan er geleerd worden voordat er verder wordt gegaan 
en mensen afhaken.  
De verschillende stappen worden hieronder besproken. 

6.2.1 Stap 1 informeren 

Om te beginnen zal er gestart moeten worden met het geven van inzage aan de cliënt. Inzage in 
hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van het portaal dat aangekocht gaat worden in 2017. 
Middels dat portaal zal er eerst de mogelijkheid komen voor cliënten om online afspraken te maken. 
Als deze functie naar behoren werkt zal het portaal informatie moeten verschaffen aan de cliënt, 
door het bieden van inzage. Hierbij kan er gestart worden met het inzien van het zorgplan en de 
zorgovereenkomst. Vervolgens kunnen de verslagen worden toegevoegd aan het portaal.  
In de e-mental health applicatie Minddistrict kunnen er meerdere modules klaar worden gezet voor 
de cliënt. De behandelaar moet aangeven aan de cliënt dat er meerdere modules klaar staan. 

6.2.2 Stap 2 betrekken 

Nadat de cliënt inzage heeft gekregen kan er gestart worden met het online aanmelden voor de 
cliënt. Omdat niet alle cliënten op dezelfde manier worden doorverwezen kan het voorkomen dat 
het niet wenselijk is om alle cliënten zich online te laten aanmelden. Bijvoorbeeld indien de cliënt 
geen toegang heeft tot een computer. 
 
 
 

                                                           
16 Aanvraag subsidie ZonMw. ‘Implementatie van Open Dialogue in combinatie met een ondersteunende eHealth toolkit om herstel en 
zewlfredzaamheid te stimuleren (2017). 
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Vervolgens zal het portaal opengesteld moeten worden voor de sociale omgeving. In samenspraak 
met de cliënt kunnen de verslagen, de ROM-meting en het zorgplan beschikbaar gesteld worden 
voor de sociale omgeving. Daarnaast kan op deze manier de sociale omgeving meegenomen worden 
in het zorgproces.  

6.2.3 Stap 3 Samenwerken 

Als laatste moet het mogelijk worden voor de cliënt en de sociale omgeving om zelf ook dingen toe 
te voegen aan zijn dossier. Het totale dossier van de cliënt moet inzichtelijk zijn voor de cliënt en 
deze kan dit op zijn beurt inzichtelijk maken voor de sociale omgeving. Ook moet de cliënt zelf dingen 
kunnen toevoegen aan de verslagen. De cliënt en, indien gewenst, de sociale omgeving moeten op 
ieder gewenst moment bij het verzamelde dossier van de cliënt kunnen.  

6.3 Informatie 

De informatieobjecten zijn niet veranderd door de herontwerpen. Wel vragen de herontwerpen om 
een andere invulling van de informatieobjecten. De informatieobjecten worden immers door meer 
dan één actor gebruikt: niet meer alleen door het behandelteam (en het entreeteam), maar ook door 
de cliënt en de sociale omgeving van de cliënt. Om die reden moet zullen de informatieobjecten 
zodanig moeten worden ingevuld, dat het begrijpelijk is voor alle actoren die met het object te 
maken krijgen. 

6.3.1 Ontwerp A: Informeren 

Afbeelding 8, geeft de situatie van ontwerp A weer. De rode lijnen zijn ter vergelijking met de huidige 
situatie en laten de verschillen zien. Dit ontwerp laat vooral zien dat rondom alle informatieobjecten, 
de cliënt in de huidige situatie nog niet wordt betrokken bij het zorgproces, met uitzondering van de 
zelfmanagement informatie. De zelfmanagement informatie behoort als informatieobject toe aan de 
e-mental health applicatie Minddistrict en deze applicatie gebruikt wordt door de cliënt. 
 
Voor de invulling van alle andere informatieobjecten moet er rekening gehouden worden met de 
inzage van de cliënt. De gegevens in het informatieobject kunnen voor dit ontwerp gelijk blijven aan 
de huidige situatie.  
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Afbeelding 8: Ontwerp A: Informeren proces en informatie 
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6.3.2 Ontwerp B: Betrekken 

Voor ontwerp B zijn er wel aanpassingen nodig in de informatie laag van het 
interoperabiliteitsmodel. Afbeelding 9 laat het zorgproces zien met de informatieobjecten. De rode 
lijnen laten de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zien.  
 
De informatie van de informatieobjecten ‘zorgplan’ en ‘behandelplan’ zullen inhoudelijk aangepast 
moeten worden. De reden hiervoor is dat de cliënt en de sociale omgeving betrokken zijn bij de 
evaluatie van de behandeling en het actualiseren van het zorgplan. Het is gewenst als er ruimte is 
voor de cliënt en de sociale omgeving om informatie toe te voegen aan het zorgplan en het 
behandelplan.
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Afbeelding 9: Ontwerp B: Betrekken proces en informatie 
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6.3.3 Ontwerp C: Samenwerken 

Onderstaande tabel geeft de aanpassingen aan de informatieobjecten weer. Deze aanpassingen zijn 
erop gericht dat de cliënt en zijn sociale omgeving meer betrokken worden bij het zorgproces. De 
veranderingen zijn met rode lijn aangegeven in afbeelding 10. 
 

Informatieobject Processtap Aanpassing 

ROM-meting Evaluatie Zo.R.G.G Rekening houden met de inzage van de sociale omgeving. 
Inzage door de sociale omgeving moet op verzoek van de 
cliënt mogelijk zijn. 

Intake verslag Verslaglegging 
intake 

De cliënt en zijn sociale omgeving zijn betrokken bij de 
verslaglegging van de intake. Dit vraagt om een 
aanpassing zodat voor de cliënt en zijn sociale omgeving 
duidelijk is waar ze aan toe zijn. Wat zijn de 
vervolgstappen voor de cliënt en wat wordt er van de 
cliënt verwacht. 

Zorgplan Zorgplan opstellen  
 
 
 
 
Actualiseren 
zorgplan 

Het opstellen van het zorgplan gebeurt in samenwerking 
met de cliënt en zijn sociale omgeving. Dit vraagt om een 
aanpassing zodat de mening van deze partijen 
meegenomen kan worden. 
 
Ook bij de actualisatie van het zorgplan hebben de cliënt 
en zijn sociale omgeving iets in te brengen. 

Diagnose Evaluatie Zo.R.G.G Inzage door de sociale omgeving moet op verzoek van de 
cliënt mogelijk zijn. Ook moet de diagnose mogelijk in 
lekentaal worden toegelicht zodat alle partijen het 
kunnen begrijpen. 

Zorgovereenkomst Zorgovereenkomst 
tekenen 
 
 
Evaluatie Zo.R.G.G 

Het moet mogelijk worden dat de sociale omgeving de 
zorgovereenkomst kan tekenen. Dit hoeft maar 1 persoon 
te zijn namens de sociale omgeving. 
 
Rekening houden met de inzage van de sociale omgeving. 
Inzage door de sociale omgeving moet op verzoek van de 
cliënt mogelijk zijn. 

Behandelplan Verslagen 
behandeling 
 
 
 
Evaluatie 
behandeling 

De cliënt en zijn sociale omgeving worden betrokken in 
het maken van het verslag van de behandeling. De cliënt 
en ook zijn sociale omgeving moet een plek krijgen om 
iets over de behandeling te zeggen. 
 
De cliënt en zijn sociale omgeving zijn betrokken bij de 
evaluatie van de behandeling. De verslagen van de 
behandeling kunnen tijdens deze evaluatie besproken 
worden. Ook is het mogelijk om op basis van deze 
evaluatie de behandeling te wijzigen. 

Ontslag Evaluatie Zo.R.G.G 
 
 
 

Rekening houden met de inzage van de sociale omgeving. 
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Opstellen 
ontslagbrief 
 
 
Ontslagbrief 
verzenden naar 
sociale omgeving 

De ontslagbrief wordt samen met de cliënt opgesteld. Er 
moet ruimte zijn voor de cliënt om zijn mening te kunnen 
geven in de brief. 
 
Het behandelteam moet naast een ontslagbrief voor de 
verwijzer en de cliënt een ontslagbrief opstellen voor de 
sociale omgeving. Dit moet geautomatiseerd worden. 

 
De informatieobjecten dienen niet alleen te worden aangepast omdat de cliënt en de sociale 
omgeving inzage en schrijfrechten krijgen in het object. Ook moeten ze worden aangepast omdat 
enkele besluiten afhangen van de invulling van het informatieobject, zoals bij behandelplan. 
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Afbeelding 10: Ontwerp C: Samenwerken proces en informatie 
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6.4 Applicatie 

De wens van GGzE was het zoveel mogelijk werken met de huidige applicaties. Een mogelijke manier 
van het geven van inzage (ontwerp A) is door middel van een portaal. GGzE is voornemens een 
portaal aan te schaffen en daarom is deze toekomstige applicatie meegenomen in de gewenste 
situatie (afbeelding 11). 
 
De rode lijnen geven weer waar in de gewenste situatie de informatie voor het portaal vandaan moet 
komen. De rode stippellijnen geven de koppelingen weer tussen de applicaties die gerealiseerd 
zouden moeten worden. Alleen de applicaties die voor de grootste groep cliënten van toepassing 
zijn, zijn meegenomen in deze uitwerking. 
 
De indicatoren rondom het zelfmanagementaspect ‘omgeving’ werden bijna allemaal nog niet 
vastgelegd in de huidige situatie. Omdat alles wat in het ECD zit er ook ‘uitgehaald’ kan worden, is 
het nodig om mogelijk te maken dat de ontbrekende indicatoren geregistreerd worden. 
De applicaties die ontwikkeld worden binnen het Elab zouden ook gekoppeld moeten worden aan 
het portaal zodat de cliënt al zijn gegevens overzichtelijk bij elkaar heeft. 
 
Tabel 7: Indicatoren en applicaties gewenste situatie 

Nr Zelfmanagement- 
aspecten 

Vastgelegd in Indicatoren 

1 Inzicht • Minddistrict 

• Portaal & Back-up 
 

• Minddistrict 

• Portaal & Back-up 

• Portaal 

• % cliënten met toegang tot gezondheidsgegevens 

• % cliënten met toegang tot procesgegevens 
 

• % gebruik gezondheidsgegevens 

• % gebruik procesgegevens 

• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet door middel van 
mobiele applicaties 

2 Beslissen • Minddistrict 

• Minddistrict 

• Informed consent in 
zorgplan. ECD. 

• # aangeboden e-mental health modules  

• # afgeronde e-mental health modules 

• % voorgelichte cliënten 

3 Toepassen • ECD 

• ECD 

• ECD 

• GGzE.nl & 
Minddistrict 

• % cliënten met alleen face-to-face contact 

• % cliënten blended care 

• % cliënten alleen digitaal contact 

• % Cliënten dat online kan communiceren met GGzE 

4 Omgeving • ECD 

• ECD & Back-up 
 

• ECD 
 

• Minddistrict & ECD 

• ECD & Back-up 

• ECD 
 

• ECD 

• % cliënten waarbij sociale omgeving is betrokken 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen 
tot procesgegevens 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen 
tot gezondheidsgegevens 

•  % Omgeving gebruik gezondheidsgegevens 

• % Omgeving gebruik procesgegevens 

• % Cliënten die iemand meeneemt naar een afspraak bij 
GGzE 

• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 
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Afbeelding 11: Gewenste situatie applicaties 
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6.5 IT-infrastructuur 

Zoals al toegelicht is het de wens van GGzE om de infrastructuur niet te wijzigen. Dit is mogelijk met 
de gemaakte ontwerpen. 

 



 

  

 

 

 

Datum 
Referentie 

• 
• 

29-Aug-17 
Eindverslag ontwerpproject AEM van der Veer 1.00 

Pagina  52 van 87 
 • Versie  1.0 

 

7 Conclusies  

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusie en de discussie van de gemaakte ontwerpen en het 
implementatieplan.  
 
Als GGzE doorgaat met het uitvoeren van de Planetree gedachten en het actief streven naar het 
laten groeien van mensen zal de zorg steeds mensgerichter worden. Door het uitvoeren van de 
beschreven stappen in dit document zou GGzE een grote stap zetten naar deze mensgerichtere zorg.  
 
Dit project is gestart om duidelijk te krijgen op welke wijze GGzE zelfmanagement zou kunnen 
integreren in het behandelproces. Hiervoor is eerst een definitie opgesteld van zelfmanagement. 
 
Definitie zelfmanagement: 
Zelfmanagement is op de hoogte zijn van en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn bij jouw 
aandoening om activiteiten te ondernemen en zelf beslissingen te kunnen nemen, eventueel met 
hulp, om ervoor te zorgen dat je persoonlijke doel wordt behaald. De aanname is dat daarmee de 
kwaliteit van leven toeneemt. 
 
De definitie geeft aan dat de cliënt goed geïnformeerd moet worden zodat de cliënt beslissingen kan 
nemen over zijn aandoening. Hiervoor is het nodig dat de cliënt meer betrokken wordt bij zijn gehele 
zorgproces. De sociale omgeving moet betrokken worden om de cliënt te kunnen ondersteuning 
voor, tijdens en na het zorgproces bij GGzE. 
 
De definitie van zelfmanagement heeft bijgedragen aan de indicatoren om zelfmanagement te 
kunnen meten. Deze indicatoren kunnen op dit moment nog niet allemaal gemeten worden en het is 
wenselijk dat dit wel gaat gebeuren. Om dit mogelijk te maken zijn er drie herontwerpen gemaakt op 
het zorgproces.  
 
De drie ontwerpen op het zorgproces laten zien dat middels verschillende stappen zelfmanagement 
geïntegreerd kan worden in het behandelproces. Door het geven van inzage en het informeren van 
de cliënt zet deze een stap naar het hebben van meer grip op de eigen behandeling.  
Door het betrekken van de cliënt bij zijn eigen behandeling, krijgt de cliënt het gevoel dat hij zelf iets 
te zeggen heeft over de eigen behandeling. De behandelaar kan naar eigen inzicht meer of minder 
beslissingen aan de cliënt over laten. Het samenwerken met de cliënt en zijn sociale omgeving geeft 
de cliënt meer regie over de eigen behandeling en aandoening.  
 
Om zelfmanagement te integreren in het behandelproces is het nodig dat de cliënt meer betrokken 
wordt bij deze behandeling en dat de cliënt zelf beslissingen durft te nemen. De cliënt moet daarvoor 
geholpen worden door zijn behandelaar. Ook moet het aan de cliënt liggen in hoeverre de sociale 
omgeving betrokken wordt bij het behandelproces. De behandelaar moet de cliënt informeren en 
coachen bij het maken van deze keuzes. 
 
De stip op de horizon is dat de informatie in het cliëntportaal echt “van de cliënt” wordt en dat deze 
informatie met de cliënt mee gaat na ontslag. 
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8 Reflectie 

Het uitvoeren van een project van een jaar vraagt om een reflectie, dit is beschreven in dit 
hoofdstuk. 

8.1 Ontwerpaspecten 

Als ontwerper had ik vooral moeite met de voorkennis die ik had. Het was lastig om deze kennis niet 
constant mee te nemen en soms met een ‘verse’ blik naar het project te kijken. Dit heb ik opgelost 
door regelmatig met anderen te brainstormen over het project. 
 
Daarnaast zijn er tijdens de opleiding een aantal ontwerperscursussen. Deze cursussen gaan niet zo 
diep op de stof in en daar loop je bij de uitwerking van je jaarproject tegenaan. Een voorbeeld is 
wanneer je precies iets een informatieobject mag noemen. Gelukkig is mijn procesbegeleider klinisch 
informaticus en die kon me hierbij helpen. 
 
In toekomstige projecten blijf ik graag sparren met anderen die niet betrokken zijn bij je project. Dit 
helpt als je er inhoudelijk helemaal in zit, terwijl het nodig is om even met een hernieuwde blik te 
kijken.  

8.2 Projectmanagement 

Er zijn een aantal zaken die ik achteraf anders had willen doen met de kennis van nu. 
 
Ten eerste was ik graag een projectgroep gestart rondom zelfmanagement. Omdat ik zelf niet 
werkzaam ben bij GGzE was het wat lastig om de juiste mensen te vinden. Ook als ik even iets wilde 
controleren kost dat altijd meer tijd dan als je een vaste groep mensen hebt die je kunt raadplegen. 
Ook was het makkelijker geweest als ik de werkzaamheden had kunnen verdelen. Dan was er 
misschien al een stap gezet in de uitvoering van het implementatieplan. 
 
Ten tweede had ik de planning anders gemaakt. Dit heeft te maken met de bezetting bij het RZCC op 
dit moment. In de planning had ik meer tijd voor dit project maar het RZCC vroeg meer tijd door het 
wegvallen van een aantal collega’s in een korte tijd en vakanties van anderen. Dit is iets wat ik vooraf 
niet kon weten maar ik had graag een gelijkmatigere verdeling gemaakt in de planning. 
  
Naast het wisselen van opleider aan het begin van dit project, heeft er ook een wisseling in 
opdrachtgever plaatsgevonden. Dit geeft goede nieuwe inzichten maar het kost ook iets meer tijd. 
Na mijn eerste opdrachtgever heb ik geleerd om het doel niet uit ogen te verliezen. Bij het 
vertrekken van deze opdrachtgever en voordat ik een nieuwe had was ik het doel helemaal kwijt. 
Gelukkig hebben mijn opleider en begeleiders me hierbij geholpen. Ik ging hierdoor een andere 
samenwerking aan met mijn huidige opdrachtgever. Omdat ik hiervan heb geleerd steeds over de 
volgende stap na te denken. Op deze manier bleef het doel voor ogen. 
 
Ten slotte wilde ik graag een project uitvoeren van begin tot aan implementatie. Omdat dit project 
omvangrijker is geweest dan vooraf gedacht is dit niet zo ver gekomen. Het voordeel is dat ik weet 
dat de klinisch informaticus in opleiding van GGzE zich bezig gaat houden met het cliëntenportaal en 
ze me hiervan op de hoogte gaat houden.  
 
In het vervolg zal ik starten met het samenstellen van een projectgroep indien dit mogelijk is. Mocht 
dit niet mogelijk zijn heb ik geleerd dat het werken met een expertpanel ook goed kan werken om 
feedback en informatie te krijgen. 
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8.3 Persoonlijke reflectie 

Persoonlijk heb ik veel geleerd over een GGZ en de processen binnen GGzE. Zelfs na dit project zijn er 
nog zoveel dingen die ik er niet over weet. Ik was erg blij met de openheid van de medewerkers en 
het enthousiasme waarmee ik ben geholpen. 
 
Achteraf had ik het expertpanel meer en actiever willen betrekken. Nu zijn deze mensen 
voornamelijk geraadpleegd voor informatie. Indien ze onderdeel waren geweest van een 
projectgroep was het makkelijker geweest ze actief erbij te betrekken. Het was tegen het einde van 
het project ontzettend lastig om de stukken te delen met het expertpanel omdat ze dit niet goed 
begrepen. Het hele stuk sturen was geen optie omdat het te lang was en ze niet allemaal tijd hebben 
om dit door te nemen. Ook was het lastig omdat ik ergens anders werk en geen vaste werkplek had 
bij GGzE.  
Daarnaast was het lastiger dan ik had verwacht om terug te komen na mijn externe opdracht. Je bent 
dan drie maanden echt weg en na het terugkomen waren er veel contactpersonen bij GGzE weg. 
Hierdoor moest ik in sommige gevallen opzoek naar een geschikt persoon om informatie bij de halen. 
 
Na het gesprek met een wetenschappelijk begeleider vanuit de TuE was ik ontzettend enthousiast. 
Dit enthousiasme werd snel minder omdat we beide niet goed wisten wat we van elkaar moesten 
verwachten en dit niet verbeterde. Het heeft al met al redelijk wat tijd gekost zonder resultaat. 
Gelukkig kwam ik vrij snel tot de conclusie dat ik al een wetenschappelijke begeleider had vanuit 
GGzE.  
 
In het begin van de opleiding waren er wat problemen met het verkrijgen van een account van GGzE. 
Dit maakte minder uit omdat wij met het RZCC op hetzelfde netwerken werkten en er daardoor wel 
mappen gedeeld konden worden. De overige informatie die ik nodig had moest ik via anderen 
verkrijgen. Uiteindelijk heb ik nog steeds geen account en ben ik constant afhankelijk geweest van 
anderen om aan informatie te komen. Dit zorgde voor leuke gesprekken maar ook voor veel 
doorverwijzingen naar de juist personen.  
 
Ik was voornemens om regelmatig stukken te sturen naar de betrokkenen. Door de tussentijdse 
reviewmomenten had ik deadlines om naartoe te werken. Dit werkte voor mij erg goed en ik merkte 
dat ik daar ook echt naartoe werkte. Dit neemt niet weg dat het uiteindelijke document veel werk 
heeft gekost.  
 
In het vervolg zal ik tussentijdse deadlines voor mijzelf opstellen om daar naartoe te kunnen werken. 
Dit werkte voor mijzelf ontzettend fijn en zorgde voor een overzichtelijke planning. 
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9 Afkortingen 

GAF Global Assessment of Functioning 
GGZE  Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen 
POH GGZ Praktijk Ondersteuner Huisarts op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg 
ROM  Routine Outcome Measurement 
RSO  Regionale Samenwerkingsorganisatie 
RZCC  Regionaal Zorg Communicatie Centrum 
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1.Projectdefinitie 
  
De GGzE zit midden in een transformatie waarbij de cliënt steeds meer regie gegeven wordt. Van 
oudsher kwam de cliënt in een serieel proces terecht van anamnese, diagnose en mogelijke 
behandeltrajecten. In de huidige situatie is de aanpak meer holistisch van aard, waarin ook de 
componenten worden meegenomen waar de GGzE geen invloed op heeft, zoals wonen.  
 
De wens van de GGzE is om het proces rondom de cliënt te laten lopen, waarbij de cliënt zelf kan 
kiezen waar de focus ligt in zijn/haar ontwikkelprogramma. E-mental health is een belangrijk 
onderdeel van het ontwikkelprogramma van de cliënt.  
 
 

2.Projectachtergrond 
 
E-mental health is het gebruik van ICT en met name internettechnologie om de geestelijke 
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (Riper. H., 2007).17 
E-mental health in de vorm van modules en applicaties worden ingezet als onderdeel van het 
behandelproces. Online hulpverlening werd initieel als een additionele tool ingezet maar 
tegenwoordig is het een deel van het zorgproces op zich. Daarom is het belangrijk om het gebruik 
van de e-mental health toepassingen te monitoren, en inzicht te krijgen in de beleving van zowel 
cliënt als hulpverlener rond de online hulpverlening.  
 
Op dit moment leveren de e-mental health toepassingen beperkte procesinformatie waarmee niet 
kan worden gemeten wat er mogelijk gewenst is. Deze procesinformatie geeft bijvoorbeeld aan dat 
een module is afgerond maar er is geen data om aan te geven of een bepaalde module ook echt 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de cliënt.  
De uitdaging hierin is breder dan alleen de GGzE; de e-health oplossing moet met de cliënt 
meereizen van GGzE, naar huisarts en/of POH. Bij de e-mental health toepassingen zijn geen of 
beperkte gegevens over het gebruik en ervaring beschikbaar. 
 
Doordat de regie steeds meer naar de cliënt gaat ontstaat er dus een grijs gebied ten opzichte van de 
behandeling van de cliënt. 
 
Er zijn vier strategische doelen ten opzichte van e-mental health opgesteld vanuit de GGzE. Het 
bevorderen van eigen regie is een van die doelstellingen. De andere doelstellingen worden niet 
specifiek meegenomen in dit project maar indien er raakvlakken zijn zal er wel aandacht aan worden 
besteed. 
De strategische doelstellingen zijn; 

• Bevorderen eigen regie 

• Betrekken van het sociale netwerk 

• Ketenoptimalisatie 

• Duurzame zorg (effectief en efficiënt) 
 
 
 
 

                                                           
17 Riper. H., S. F. (2007). Mental Health, High Tech, High Touch, High Trust. Trimbos-Instituut. 
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3.Project doelstellingen 
 
De wens van de GGzE is om te kunnen meten of het werken met e-mental health in zijn 
algemeenheid en specifiek de e-mental health modules bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt. 
Daarvoor zal een ontwerp gemaakt worden om zelfmanagement van de cliënt, door gebruik van e-
mental health, te kunnen monitoren. 
Het ontwerp dat gemaakt wordt zal antwoord moeten geven op de volgende vraag: 
Op welke wijze kan GGzE zelfmanagement integreren in het behandelproces? 
 
Ter voorbereiding hierop zullen de volgende stappen worden gezet om eigen regie te bevorderen 
middels zelfmanagement, door het gebruik van e-mental Health: 
- Ten eerste zal worden vastgesteld wat de GGzE verstaat onder zelfmanagement. Hiervoor zullen er 
interviews plaatsvinden met medewerkers en cliënten. Ook zal er gezocht worden naar literatuur 
over zelfmanagement. 
- Daarnaast wordt er gekeken welke e-mental health toepassingen er het meest gebruikt worden bij 
de GGzE. Hierbij wordt afgebakend wat eronder e-mental health wordt verstaan in dit project.  
- Ook wordt er onderzoek gedaan naar hoe zelfmanagement gemeten kan worden t.b.v. het 
ontwikkelen van indicatoren (door literatuur en interviews met cliënten). 
 

4.Bereik en randvoorwaarden  
 
Ten eerste zal er vastgesteld worden wat de GGzE verstaat onder zelfmanagement. Indien dit 
duidelijk is wordt er gewerkt naar een meetbare toepassing van zelfmanagement. 
Verder wordt er gekeken naar de huidige e-mental health toepassingen van de GGzE. Hiervoor wordt 
er op eenheidsniveau gekeken naar de mogelijkheden om zelfmanagement te meten en wordt er 
gekeken naar de administratieve lasten die hieraan gekoppeld zijn. 
 
Daarnaast zijn er vanuit de opleiding tot klinisch informaticus randvoorwaarden voor dit project. Ten 
eerste draait het project om het ontwerpen. Vanuit de opleiding tot klinisch informaticus is het 
ontwerpproject een zogenoemd jaarproject. Dit project moet daardoor afgerond zijn in september 
2017. Er zijn maximaal 1600 uren beschikbaar voor dit project. 
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5.Projectaanpak en planning 

 
Om de doelstellingen te kunnen behalen worden de volgende stappen gezet: 
De projectplanning is op basis van de voorwaarden van een ontwerp, zoals gesteld door de opleiding 
tot klinisch informaticus.  
 
In de eerste maanden van het project wordt er minder tijd besteed aan het ontwerpproject in 
verband met de opleidingsdagen. Vanaf q3 2016 zullen deze uren langzaam worden opgebouwd. Dit 
zal zorgen voor een gelijke opbouw van de werklast. 
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6.Projectbesturing en samenstelling 
 
De projectbesturing is hieronder schematisch weergegeven. 
 

 
Opdrachtgevers: 

• Ankie Lubbers, GGzE 

• Kees Spitters, GGzE 
 
Projectbegeleiding: 

• Joyce Bierbooms (GGzE), inhoudelijk 

• Roanda Fokkens (RZCC), proces 
 
Projectleiding: 

• Angélique van der Veer (RZCC) 
 
Organogram GGzE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgevers 

 

Projectleiding 

 

Projectbegeleiding RZCC 
 

Projectbegeleiding GGzE 
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7.Tijdsbesteding en afstemming 
 
Vanuit de opleiding tot klinisch informaticus zou het ontwerpproject 1200-1600 uren kosten. Het 
maximaal aantal beschikbare uren is daarom 1600.  
 
Een groot deel van deze tijd wordt besteed aan het uitvoeren van het project. 
Daarnaast vindt er afstemming plaats op verschillende momenten, zoals aangegeven in hoofdstuk 5. 
Deze afstemmingen vallen samen met de mijlpalen van het project. De betrokkenen zijn hieronder 
weergegeven. 
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10.2 Onderzoek naar zelfmanagement 
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1 Inleiding 

Zoals aangegeven in het projectplan is de wens van GGzE om te kunnen meten of het werken met e-
mental health in zijn algemeenheid en specifiek de e-mental health modules bijdragen aan de 
ontwikkeling van de cliënt. Een van de strategische doelen van GGzE ten opzichte van e-Health is het 
bevorderen van zelfmanagement. De aanname is, dat het gebruik van e-mental Health een positieve 
bijdrage levert aan eigen regie en op die manier ook aan zelfmanagement.  
Waar eigen regie iets zegt over zelf beslissen over je leven en zorg geeft zelfmanagement hier 
invulling aan. Zelfmanagement draagt bij aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale 
kwaliteit van leven te bereiken of te behouden (CBO, 2014). 
 
Het ontwerp dat gemaakt wordt zal antwoord moeten geven op de volgende vraag: Op welke wijze 
kan GGzE eigen regie bevorderen door zelfmanagement meer te integreren in het behandelproces?18  
Om dit ontwerp te kunnen maken zal duidelijk moeten zijn wat GGzE verstaat onder 
zelfmanagement. Deze definitie is de input voor de nog op te stellen indicatoren en zal duidelijk 
moeten maken welke e-mental Health applicaties meegenomen moeten worden in het verdere 
project. 
 
Dit document geeft inzage in hoe tot een definitie van zelfmanagement is gekomen en wat in de rest 
van het ontwerpproject onder zelfmanagement wordt verstaan.  
Om tot deze definitie van zelfmanagement te komen is er 

• in de literatuur gezocht naar zelfmanagement. Op basis van deze bevindingen is er een 
deeldefinitie vastgesteld. 

• Daarnaast zijn er gesprekken geweest met cliënten over wat ze verstaan onder 
zelfmanagement. Ook op basis van deze gesprekken is er een deeldefinitie vastgesteld. 

• Als laatste zijn verschillende medewerkers bevraagd over zelfmanagement en op basis van 
hun antwoorden is er een laatste deeldefinitie vastgesteld. 

Uit deze drie deeldefinities is er gekeken naar overeenkomsten om te komen tot één definitie van 
zelfmanagement welke gebruikt zal worden tijdens het verdere project. 
 

                                                           
18 Onderdeel van het behandelproces is het gebruik maken van e-mental Health om eigen regie te bevorderen. 
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2 Literatuur 

Om te kunnen komen tot een definitie van zelfmanagement is er op basis van literatuur gezocht naar 
een deeldefinitie.  
Er is in de literatuur gezocht naar artikelen waar er gekeken is naar het meten van zelfmanagement. 
Het doel van deze analyse is om uiteindelijk indicatoren te kunnen vaststellen waarmee 
zelfmanagement in het gebruik van eHealth gemeten kan worden. De uiteindelijke definitie van 
zelfmanagement zal moeten bijdragen aan de zoektocht naar indicatoren voor zelfmanagement. 
 Er is hiervoor gezocht naar de trefwoorden; ‘zelfmanagement’, ‘self management’, ‘eigen regie’ en 
‘zelfredzaamheid’. 

2.1 Zelfmanagement 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar zelfmanagement bij organisaties. Waarbij er werd 
gekeken of en hoe de organisatie zelfmanagement gebruikt en zijn er onderzoeken gedaan of de 
cliënt in staat is tot zelfmanagement. Hiervoor is er bij de ondernemende huisarts (DOH) een 
instrument ontwikkeld om zelfmanagementondersteuning op maat te kunnen bieden (Eikenboom et. 
al., 2016). 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat 80% tot 90% van de chronische cliënten aan zelfzorg doet. Dit vaak 
in samenwerking met familieleden (Vickery et. al., 1983). 
Deze vorm van zelfmanagement bestaat bijvoorbeeld uit; de medicatie nemen, bewegen, gezond 
eten, symptomen in de gaten houden en weten wanneer er om hulp gevraagd moet worden (Da 
Silva, 2011). Het stimuleren van zelfmanagement houdt in dat men leert over zijn/haar aandoening 
en de benodigde zorg. Ook moet het de cliënt motiveren om beter voor zichzelf te (gaan) zorgen. 
Volgens Bodenheimer et. al. (2005) kan dit op twee manieren. Het eerste is als een toolbox met 
technieken dat een cliënt kan helpen met het maken van de juiste keuzes. Het tweede is door een 
fundamentele verandering in de relatie cliënt-zorgverlener tot stand te brengen. Deze relatie zou dan 
een meer samenwerkend partnerschap moeten worden in plaats van de traditionele zorgverlener-
zorgvrager relatie. 
 
Volgens Putters (2012) bestaat zelfmanagement uit vier aspecten samen met vier 
begeleidingsaspecten. Deze aspecten laten zien dat zelfmanagement te maken heeft met de mate 
van controle van cliënten over de factoren die invloed hebben op het dagelijks leven: dit omvat 
zowel de individuele als de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid (vrij 
naar Gibson 1991).  
 
De zelfmanagementaspecten van Putters (2012) zijn samen te vatten als inzicht, beslissen, toepassen 
en omgeving. Deze aspecten worden in de tabel hieronder nader toegelicht. 
 

Inzicht ‘Verkrijgen van inzicht in de eigen gezondheid: het beter beheren – dat wil 
zeggen verzamelen, ordenen en delen – van gezondheids- en 
gedragsgerelateerde gegevens (Halme et al., 2005; Tang et al., 2006).’ 
(Putters, 2012 p. 27) 

Beslissen ‘Op basis van informatie op de eigen situatie toegesneden beslissingen 
nemen over zelfmanagement (over voeding, medicatie-inname) (O'Connor 
et al., 2001).’ (Putters, 2012 p. 27) 
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Toepassen ‘Zelfmanagement inpassen in het dagelijkse leven en 
zelfmanagementgewoonten ontwikkelen zodat kwaliteit van leven 
behouden blijft (letten op dieet, negatieve reacties, regelmatig bewegen 
en medicatiegebruik) (Maes & Karoly, 2005; Leventhal et al., 2008). 
‘(Putters, 2012 p. 27) 

Omgeving ‘De omgeving betrekken bij zelfmanagement (Clark, 2008). De sociale 
omgeving kan zijn vrienden, familie, en organisaties in de buurt 
(bijvoorbeeld een sportclub) en informele zorgverleners (mantelzorgers 
en vrijwilligers). De cliënt zal bij deze partijen steun voor zijn 
zelfmanagement moeten organiseren. Dit zal helpen voorkomen dat de 
cliënt geïsoleerd komt te staan.’ (Putters, 2012 p. 27) 

 
Uit deze zelfmanagementaspecten zijn vier beleidsaspecten afgeleid door Putters (2012). Deze 
kunnen worden samengevat onder; inzage, informatie, coaching en handvatten (bieden). Deze 
aspecten worden in de tabel hieronder nader toegelicht. 
 

Inzage ‘Bieden van inzage in gezondheidsgegevens en aanbieden van 
methoden om eigen gegevens te beheren.’ (Putters, 2012 p. 27) 

Informatie ‘Informatie bieden die is afgestemd op de cliënt (o.a. type en fase 
van de aandoening, opleidingsniveau en cognitief vermogen) op een 
wijze dat de cliënt ondersteund wordt bij het structureren en 
weloverwogen maken van persoonlijke gezondheidskeuzes.’ 
(Putters, 2012 p. 28) 

Coaching ‘Coachen van activiteiten waarbij de nadruk ligt op het vergroten 
van zelfredzaamheid. ’ (Putters, 2012 p. 28) 

Handvatten bieden ‘Handvatten bieden om relevante partijen in de omgeving te 
lokaliseren en te mobiliseren om bij te dragen aan zelfmanagement 
en cliënt te leren omgaan met reacties vanuit de sociale omgeving. ’ 
(Putters, 2012 p. 28) 

 

2.2 Zelfmanagement en eHealth 

Eysenbach (2001) heeft tien e’s van eHealth opgesteld. Deze tien punten geven volgens Eysenbach 
aan waar eHealth voor moet staan. Deze tien  
 

1. Efficiency 
Een belangrijke aanleiding voor het gebruik van eHealth is het verminderen van kosten. Bijvoorbeeld 
door het verminderen van administratieve handelingen of door het verbeteren van 
communicatiemiddelen (Putters, 2012)  
 

2. Enhancing quality 
Door het gebruik van eHealth zou de kwaliteit van de geleverde zorg moeten toenemen. Volgens 
Eysenbach (2001) kan dat doordat de cliënt onderdeel wordt van het zorgproces en daardoor 
betrokken wordt bij het verzekeren van kwaliteit. 
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3. Evidence based 
Eysenbach (2001), stelt dat de effectiviteit van eHealth bewezen moet worden door 
wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er aangehaald dat hier nog veel werk ligt, wat ook 
onderschreven wordt door Putters (2012). 
 

4. Empowerment 
De cliënt komt meer centraal te staan in zijn eigen behandeling door het gebruik van eHealth. Omdat 
de cliënt meer betrokken wordt bij zijn eigen behandeling. 
 

5. Encouragement 
De relatie tussen cliënt en zorgverleners moet veranderen naar een samenwerking. Zodat de cliënt 
wordt aangemoedigd eigen keuzes te maken. 

 
6. Education  

cliënten moeten worden opgeleid om zelf meer keuzes te kunnen gaan maken. Door middel van 
educatie de cliënt het gevoel geven dat ze keuzes zelf (samen met de zorgverlener) kunnen maken. 
 

7. Exchange 
Het mogelijk maken dat informatie-uitwisseling en communicatie op een gestandaardiseerde manier 
plaats vindt tussen organisaties en instanties. 
 

8. Extending 
Het uitbreiden van gezondheidszorg in zowel geografische als conceptuele zin (Putters, 2012). Op 
deze manier kan een cliënt altijd geholpen worden door een zorgverlener op verzoek van de cliënt, 
ongeacht of de eigen zorgverlener beschikbaar is. 
 

9. Ethics 
Ethische afwegingen rondom de cliënt-zorgverlener relatie, is het nodig dat hier rekening mee wordt 
gehouden bij het gebruik van eHealth. Bijvoorbeeld de veranderde wet rondom patiënten 
toestemming. 
 

10. Equity 
Het gebruik van eHealth moet wel toegankelijk zijn voor iedereen. Zodat er geen verschillen ontstaan 
tussen de cliënten omdat niet iedereen een smartphone of computer tot zijn beschikking heeft. 
Hiervoor is het nodig dat hier rekening mee moet worden gehouden en er niet zomaar vanuit gegaan 
kan worden dat iedereen deze middelen tot zijn beschikking heeft. 

2.3  Conclusie 

De besproken literatuur is geselecteerd vanwege de relatie met e-(mental) Health en de zorg. 
Daarnaast is er rekening gehouden met de nog op te stellen indicatoren.  
 
Om tot een deeldefinitie van zelfmanagement te komen is er gebruik gemaakt van de gevonden 
literatuur en is de definitie van Putters (2012) genomen als uitgangspunt.  
Putters (2012) stelt de volgende definitie voor van zelfmanagement: ‘Activiteiten die individuen 
uitvoeren en beslissingen die zij nemen samen met hun omgeving, inclusief partner, vrienden, 
familie, gemeenschappen en zorgverleners, om met hun aandoening om te gaan en progressie en 
gevolgen ervan te minimaliseren’ (Putters, 2012 p.27). 
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3 Gesprekken met cliënten 

Om tot een deeldefinitie te komen van zelfmanagement vanuit de cliënt, zijn er interviews 
gehouden. Er zijn met drie cliënten gesprekken geweest over wat eigen regie en zelfmanagement is, 
daarnaast zijn er aan een aantal cliënten schriftelijke vragen over zelfmanagement gesteld. De 
aanname was dat cliënten anders over zelfmanagement denken dan medewerkers. Hierom is het 
nodig om ook hun beeld van zelfmanagement mee te nemen.  
De samenvatting van de gesprekken met de cliënten volgen hieronder. 

3.1 Interviews  

De projectleider e-Health van GGzE heeft me in contact gebracht met verschillende cliënten. Deze 
cliënten waren allemaal erg open en toegankelijk. Ze wilden graag meehelpen en hadden veel te 
vertellen. Er werd ook stilgestaan bij hoe ze met e-mental Health zouden willen werken.  
 
Op het moment dat een cliënt bij GGzE aanklopt voelen ze zich al regie loos. Er moet duidelijk 
gemaakt worden dat ze nog steeds zelf de regie hebben over hun eigen leven. 
Het meest opvallende wat een van de cliënten zei was; 
‘Als je bij GGzE komt heb je het idee dat je geen regie meer hebt over je eigen leven, ik wil juist hier 
horen dat ik dat nog wel heb en dat ze me dan helpen dat langzaam weer te krijgen.’ (Cliënt A, 17-02-
2016). 
 
Daarnaast geven de cliënten aan dat als je bij GGzE komt je zelf (nog) niet weet wat je nodig hebt of 
je weet dat niet uit te leggen. Je voelt je verloren en komt niet voor niets voor hulp bij een GGZ. De 
cliënten willen graag zelf aan de slag maar weten niet wat er allemaal mogelijk is. Er werd 
aangegeven dat ze zelf wel al apps gebruiken op hun mobiele telefoon maar dat ze de informatie 
daarvan niet mee kunnen nemen naar GGzE. Deze informatie (die ze zelf bijhouden) schrijven ze over 
om dat met hun behandelaar te kunnen bespreken.19 
 
Op het moment dat er wordt gevraagd wat ze verstaan onder eigen regie en zelfmanagement komt 
het volgende onderscheid naar boven. 
Eigen regie wordt gezien als de mogelijkheid hebben om waar er op dat moment behoefte aan is, bij 
te kunnen. Dit kunnen behandelingen zijn, contact met een behandelaar, contact met lotgenoten en 
ook modules binnen een bepaalde e-mental Health applicatie (de applicatie Minddistrict). 
Zelfmanagement is voor deze cliënten het inzicht hebben in wat ze te wachten staat en waarmee ze 
bezig gaan zijn. Op het moment dat ze zich aanmelden bij GGzE zouden de cliënten willen weten hoe 
het traject er voor hun uitziet. Ondanks dat dit nog kan veranderen in de loop van de behandeling. 
Hiermee bedoelen ze dat ze meteen bij het aanmelden graag al zelf aan de slag gaan. En zelf ook 
willen weten welke modules ze nog meer zelf zouden kunnen volgen. Ze willen dat dan wel doen op 
het moment dat hen uitkomt.  
De cliënten vinden het namelijk erg vervelend om te moeten wachten tussen behandelingen terwijl 
ze graag in die tijd zelf aan de slag gaan. Ze vinden het niet erg om dit thuis te doen mits er tijdens 
het volgende gesprek met de behandelaar door de behandelaar bij stil wordt gestaan. 

                                                           
19 In dit specifieke voorbeeld ging het over een app met betrekking tot gewicht. 
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3.2 Conclusie 

De cliënten geven specifiek aan dat ze graag willen weten wat ze te wachten staat. De mogelijkheid 
om te weten wat je te wachten staat wordt gezien als groot onderdeel van zelfmanagement.  
Daarom is de volgende deeldefinitie van zelfmanagement vastgesteld: 
Zelfmanagement is het weten waar je als cliënt aan toe bent, wat staat je te wachten en wat is er 
nog meer mogelijk. Dit om ervoor te zorgen dat de cliënt (weer) leert om zelf regie te nemen over 
zijn leven. 
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4 Gesprekken binnen GGzE 

Aan tien medewerkers van verschillende afdelingen is gevraagd wat ze in hun rol bij GGzE verstaan 
onder zelfmanagement. Deze medewerkers zijn werkzaam als business controller, manager, 
projectleider, onderzoeker, informatiemanager, psycholoog en ervaringsdeskundig adviseur.  
De antwoorden zijn vergeleken met elkaar om zo tot een deeldefinitie van zelfmanagement te 
komen vanuit de medewerkers. 

4.1 Zelfmanagement volgens medewerkers  

Bij het stellen van de vraag aan medewerkers is er bewust niet gefocust op cliënten om erachter te 
komen of de medewerker aan zelfmanagement voor een cliënt dacht of voor zichzelf. Dit maakte 
duidelijk dat een aantal medewerkers een verschil zien in zelfmanagement voor zichzelf dan voor 
cliënten. Dat verschil komt naar voren omdat de medewerkers aangeven dat ze keuzes maken in 
dienst van de organisatie/afdeling/zorgverlener. Waarbij zelfmanagement voor de cliënt deze keuzes 
zijn van de cliënt zelf. 
 
Alle medewerkers geven aan dat het vermogen van beslissingen nemen/ keuzes maken een 
onderdeel is van zelfmanagement. Daarnaast wordt de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven 
vaak genoemd. 
Om die keuzes zelf te kunnen maken is het nodig om voldoende zelfinzicht te hebben en te weten 
wat je (levens)doel is op dat moment. Wat wil je bereiken, en hoe kun je dit bereiken? Hiervoor is 
het nodig om de mogelijkheden voor ogen te hebben om zelf keuzes te kunnen maken. GGzE zou 
deze mogelijkheden moeten bieden om de kwaliteit van leven te bevorderen. 
De cliënt zou (weer) moeten leren dat het zelf de vaardigheden heeft om de eigen competenties op 
het juiste moment in te zetten. 
 
Een van de medewerkers gaf aan dat de weg naar zelfmanagement er vooral toe doet en dat het dus 
meer is dan een volzin.  
‘Het doel van zelfmanagement is wat mij betreft het beperken (mogelijk zelfs terugdringen) van 
verlies van zelfstandigheid en autonomie als gevolg van een ziekte, aandoening of beperking. Om dat 
doel te bereiken is een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt/patiënt en zorg-/hulpverlener(s) 
nodig. Als cliënt heb je om tot zelfmanagement te komen een pad te gaan waarin je kennis en 
vaardigheden ontwikkelt op ’technisch’ vlak wat betreft je specifieke gezondheidssituatie maar ook 
een persoonlijk groeiproces waarin je vertrouwen krijgt in je eigen kunnen en je eigen mogelijkheden 
om bij te sturen wanneer dat nodig is.’ (Anoniem, schriftelijke communicatie op 5-1-2017) 
 
Dit sluit aan op de opmerkingen van de medewerkers dat de zorgverleners hierbij moeten 
ondersteunen. De zorgverleners is degene die de cliënt duidelijk kan maken dat er een weg is naar 
zelfmanagement en daarbij ondersteuning bieden om daar te komen. 
 
Geen van de medewerkers refereert naar e-(mental) Health in relatie met zelfmanagement. Alleen 
de behandeling in zijn totaliteit wordt genoemd. 
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4.2 Conclusie 

De medewerkers noemen een aantal punten allemaal en dat is de basis van de deeldefinitie vanuit 
de medewerkers. Deze punten hebben te maken met keuzes maken en zelfinzicht. 
Op basis van de gesprekken met medewerkers van GGzE is de volgende deeldefinitie opgesteld. 
Zelfmanagement is het mogelijk maken dat cliënten zich meer bewust zijn van hun mogelijkheden, 
de mogelijkheden binnen GGzE en hier zelf keuzes over kunnen maken. Hiermee ervoor zorgen dat 
hun persoonlijke doel bepaald wordt en zo de kwaliteit van leven zal toenemen. 



 

Datum  •   29-8-2017       Pagina  74 van 87 

Referentie •    Eindverslag ontwerpproject AEM van der Veer 1.0       • Versie  1.0 
  
  

5 Conclusie 

Op basis van de drie deeldefinities is er een poging gedaan om tot een definitie van zelfmanagement 
te komen. Deze definitie zal gebruikt worden in het verdere ontwerpproject rondom 
zelfmanagement en e-mental Health. 
Deze definitie zal besproken worden met de opdrachtgevers en het expertpanel. 

5.1 Analyse zelfmanagement 

In onderstaande tabel staan de drie deeldefinities vanuit het onderzoek naar zelfmanagement. 
 

Literatuur ‘Activiteiten die individuen uitvoeren en beslissingen die zij nemen 
samen met hun omgeving, inclusief partner, vrienden, familie, 
gemeenschappen en zorgverleners, om met hun aandoening om te 
gaan en progressie en gevolgen ervan te minimaliseren’ (Putters, 2012 
p.27). 

Cliënten Zelfmanagement is het weten waar je als cliënt aan toe bent, wat staat 
je te wachten en wat is er nog meer mogelijk. Dit om ervoor te zorgen 
dat de cliënt (weer) leert om zelf regie te nemen over zijn leven. 

Medewerkers Zelfmanagement is het mogelijk maken dat cliënten zich meer bewust 
zijn van hun mogelijkheden, de mogelijkheden binnen GGzE en hier zelf 
keuzes over kunnen maken. Hiermee ervoor zorgen dat hun 
persoonlijke doel bepaald wordt en zo de kwaliteit van leven zal 
toenemen. 

 
Deze definities zullen worden gebruikt als basis om de meest gebruikte e-mental Health applicaties 
binnen GGzE boven tafel te krijgen door vast te stellen bij welke applicaties deze definities tot hun 
recht komen. Daarnaast zullen ze worden gebruikt om indicatoren, om zelfmanagement te kunnen 
monitoren, op te stellen. 
 
Voornamelijk hebben de deeldefinities bijgedragen aan het opstellen van een algemene definitie van 
zelfmanagement binnen GGzE. Waarbij beslissingen nemen en inzicht krijgen in de mogelijkheden de 
rode draad is door de deeldefinities. 
De definitie van zelfmanagement voor GGzE is als volgt samengevat: 
 

Zelfmanagement is op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn bij jouw aandoening 
om activiteiten te ondernemen en zelf beslissingen te kunnen nemen, eventueel met hulp, 
om ervoor te zorgen dat je persoonlijke doel wordt behaald. Ervan uitgaande dat daarmee 
de kwaliteit van leven toeneemt. 

 
Deze definitie zal worden besproken met de opdrachtgevers en met het opgestelde expertpanel 
rondom zelfmanagement. Om op deze manier een formeel en informeel akkoord te krijgen op de 
definitie.  
 
GGzE kan op basis van deze definitie zelfmanagement bevorderen door: het informeren van de 
cliënt, ondersteuning te bieden in het maken van beslissingen en in het stellen en behalen van 
doel(en). 
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Als een cliënt bijvoorbeeld bij GGzE komt met ADHD, zouden de verschillende mogelijkheden voor 
behandelingen duidelijk moeten worden. Dit betekent niet dat er direct een keuze gemaakt moet 
worden. Het is nodig dat de cliënt weet wat hem te wachten staat en welke opties er zijn 
bijvoorbeeld; groepsbehandeling, onlinebehandeling, geen behandeling, medicatie, etc. maar ook 
welke aandoeningen samen kunnen hangen met ADHD. Het kan namelijk zijn dat tijdens de 
behandeling duidelijk wordt dat de cliënt ook faalangst heeft en daarvoor ook behandeld wil worden. 
De cliënt kan dan zelf een keuze maken en daarop actie ondernemen. Hiervoor is het nodig dat GGzE 
helpt met het maken van deze beslissingen en ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de acties. 
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1 Inleiding 

Dit document beschrijft de indicatoren die opgesteld zijn op basis van de zelfmanagement analyse in 
bijlage 10.2. De zelfmanagement analyse heeft geresulteerd in de volgende definitie van 
zelfmanagement: 
 
Zelfmanagement is op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn bij jouw aandoening om 
activiteiten te ondernemen en zelf beslissingen te kunnen nemen, eventueel met hulp, om ervoor te 
zorgen dat je persoonlijke doel wordt behaald. Ervan uitgaande dat daarmee de kwaliteit van leven 
toeneemt. 
 
Deze definitie wordt ondersteund door vier opgestelde zelfmanagementaspecten. Deze 
zelfmanagementaspecten zijn uitgewerkt tot verschillende indicatoren. De indicatoren zijn opgesteld 
als basis voor het programma van eisen voor het uiteindelijk ontwerp. Dat ontwerp zal antwoord 
moeten geven op de volgende vraag: Op welke wijze kan GGzE zelfmanagement integreren in het 
behandelproces?20  
 
 

                                                           
20 Onderdeel van het behandelproces is het gebruik maken van e-mental Health om eigen regie te bevorderen. 
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2 Indicatoren 

Om te kunnen komen tot indicatoren die zelfmanagement meten zijn er vanuit de literatuur, 
interviews met cliënten en gesprekken met medewerkers van GGzE vier zelfmanagementaspecten 
gevonden. Deze aspecten laten zien dat zelfmanagement te maken heeft met de mate van controle 
van cliënten over de factoren die invloed hebben op het dagelijks leven: dit omvat zowel de 
individuele als de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid (vrij naar Gibson 
1991).  
 
Deze vier zelfmanagementaspecten zijn; inzicht, beslissen, toepassen en de (sociale) omgeving. Deze 
aspecten zijn gebruikt om tot indicatoren te komen, dit is toegelicht per zelfmanagementaspect in dit 
hoofdstuk. 

2.1 Zelfmanagementaspect: inzicht 

Volgens Putters (2012) is inzicht het beter beheren, aangeduid als het verzamelen, ordenen en delen, 
van gezondheids- en gedragsgeralateerde gegevens. Om op deze manier inzicht te verkrijgen in de 
eigen gezondheid. 
Het landelijk Platform GGz (2014) geeft aan dat het nodig is om de cliënt van de juiste informatie te 
voorzien om tot zelfmanagement te komen, zodat de cliënt meer inzicht krijgt in de eigen 
gezondheid. Om de cliënt meer inzicht te geven is het nodig vanuit GGzE om inzage te bieden. Inzage 
in gezondheidsgegevens en het aanbieden van methoden om de eigen gegevens te beheren (Putters, 
2012 p. 27).  
 
In de kamerbrief van Schippers en van Rijn (2014) staat dat het toegang hebben tot bepaalde 
medische gegevens mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid: 
Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, 
waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken 
in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%. Dit heeft tot 
effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en dat fouten in dossiers bij zorgverleners 
sneller gedetecteerd kunnen worden. 2 juli 2014 kamerbrief Schippers & van Rijn. 
 
Deze informatie maakt duidelijk dat de indicatoren van het zelfmanagementaspect ‘inzicht’ over 
toegang tot en het gebruik van gezondheidsgegevens gaat. De volgende indicatoren zijn opgesteld: 
• % cliënten met toegang tot gezondheidsgegevens 

De gezondheidsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de behandeling, medicatie en 
diagnose. Om dit te meten wordt er gekeken naar het procentueel aantal cliënten dat toegang 
wordt geboden tot de gegevens. Dit kan op verschillende manieren, welke zullen worden 
toegelicht in het ontwerp. 

• % cliënten met toegang tot procesgegevens 
Procesgegevens zijn naast algemene informatie over de cliënt ook gegevens over het proces van 
de behandeling. Wat staat de cliënt te wachten en welke mogelijkheden zijn er. Om dit te meten 
wordt er gekeken naar het procentueel aantal cliënten dat toegang wordt geboden tot de 
gegevens. Dit kan op verschillende manieren, welke zullen worden toegelicht in het ontwerp. 

 
Omdat alleen het toegang bieden tot deze gegevens niet voldoende is om te kunnen aantonen dat er 
daadwerkelijk naar deze gegevens gekeken wordt, zijn de volgende indicatoren opgesteld: 
• % gebruik gezondheidsgegevens 

Het gebruik van gezondheidsgevens is het aantal cliënten dat daadwerkelijk de 
gezondheidsgegevens heeft geraagdpleegd. 
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• % gebruik procesgegevens 
• Het gebruik van procesgevens is het aantal cliënten dat daadwerkelijk de 

procesgegevens heeft geraagdpleegd. 
 
Het is ook mogelijk dat de cliënt zelf informatie vastlegt in de vorm van zelfmonitoring. Om te weten 
of er cliënten zijn die zelfmetingen doen en gegevens bijhouden over zichtzelf is de volgende 
indicator opgesteld: 

• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet door middel van mobiele applicaties 

 

De volgende tabel laat een overzicht zien van de indicatoren van het zelfmanagementaspect ‘inzicht’: 

Zelfmanagementaspect Beleidsaspect Indicatoren 

Inzicht Inzage • % cliënten met toegang tot 
gezondheidsgegevens 

• % cliënten met toegang tot 
procesgegevens 

• % gebruik gezondheidsgegevens 
• % gebruik procesgegevens 
• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet 

door middel van mobiele applicaties 
 

2.2 Zelfmanagementaspect: beslissen 

Beslissen is het op basis van informatie over de eigen situatie beslissingen nemen over 
zelfmanagement (O'Connor et al., 2001). De eigen situatie is bijvoorbeeld de specifieke aandoening 
waarvoor de cliënt bij GGzE in behandeling is. Naast het bieden van inzage is het ook nodig dat er 
informatie wordt geboden, afgestemd op de cliënt, om de cliënt te kunnen ondersteunen in het 
maken van persoonlijke gezondheidskeuzes (Putters, 2012).  
 
De cliënt zal ondersteund worden bij het structureren en het maken van keuzes. Hiervoor is het 
nodig dat de informatie die geboden wordt afgestemd is op deze cliënt bijvoorbeeld door te kijken 
naar de aandoening, opleidingsniveau en cognitief vermogen (Putters, 2012). 
 
Bij GGzE worden er e-mental health modules aangeboden aan de cliënten. Deze modules geven 
informatie over de aandoening en kunnen helpen bij het maken van keuzes. De opgestelde 
indicatoren zijn: 
• # aangeboden e-mental health modules  

Het aantal aangeboden e-mental health modules geeft aan of cliënten alleen informatie krijgen 
uit één module of meerdere. Het ideale aantal is cliënt afhankelijk en en een ideaal aantal is niet 
bekend. 

• # afgeronde e-mental health modules 
Alleen het aantal aangeboden e-mental health modules is niet voldoende, daarom zal er ook 
gekeken moeten worden naar het aantal afgeronde modules. Pas als een module is afgerond kan 
het een bijdrage leveren aan het maken van weloverwogen beslissingen. 

• % voorgelichte cliënten 
Naast e-mental health modules zijn er andere manieren om cliënten voor te lichten, bijvoorbeeld 
door het geven van een folder of het bespreken met een behandelaar. Daarom moet er ook 
gekeken worden naar het aantal voorgelichte cliënten. 

 
Concluderend  
De volgende tabel laat een overzicht zien van de indicatoren van het zelfmanagementaspect 
‘beslissen’: 
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Zelfmanagementaspect Beleidsaspect Indicatoren 

Beslissen Informatie • # aangeboden e-mental health modules  
• # afgeronde e-mental health modules 
• % voorgelichte cliënten 

 

2.3  Zelfmanagementaspect: toepassen 

Het toepassen van zelfmanagement gebeurt in het dagelijkse leven. 
‘Zelfmanagement inpassen in het dagelijkse leven en zelfmanagementgewoonten ontwikkelen zodat 
kwaliteit van leven behouden blijft (letten op dieet, negatieve reacties, regelmatig bewegen en 
medicatiegebruik) (Maes & Karoly, 2005; Leventhal et al., 2008). ‘(Putters, 2012 p. 27). 
Om zelfmanagement te kunnen toepassen is het nodig om cliënten te coachen waarbij de nadruk ligt 
op het vergroten van zelfredzaamheid (Putters, 2012). 
 
Coaching kan op verschillende manieren plaatsvinden daarom moet er gekeken worden naar op 
welke manieren er contact is met de cliënt. Om het zelfmanagementaspect toepassen te kunnen 
meten zijn daarom de volgende indicatoren opgesteld: 
• % cliënten met alleen face-to-face contact 

De cliënten die alleen face-to-face contact hebben met hun behandelaar worden gemeten via 
deze indicator. 

• % cliënten blended care 
Bij blended care is er naast face-to-face contact ook digital contact met de cliënt. De ideale mix 
van face-to-face en digitaal contact is cliënt afhankelijk.  
Indien alleen intake en/of afsluiting face-to-face is en rest digitaal dan valt dit onder digitaal 
contact. 

• % cliënten alleen digitaal contact 
Dit is als een cliënt alleen digitaal contact heeft met de zorgverlener.  
Indien alleen intake en/of afsluiting face-to-face is en rest digitaal dan valt dit onder digitaal 
contact.  

 
Naast de verschillende manieren waarop een cliënt coaching kan ontvangen vanuit GGzE is het ook 
nodig om duidelijk te hebben hoeveel cliënten daadwerkelijk online kunnen communiceren met 
GGzE. 
• % Cliënten dat online kan communiceren met GGzE 

Met deze indicator wordt duidelijk of de cliënten (in samenspraak met de zorgverlener) de keuze 
hebben gemaakt voor face-to-face contact ondanks dat ze online zouden kunnen communiceren. 
Daarnaast laat deze indicator zien of GGzE online communiceren voor alle cliënten beschikbaar 
heeft gesteld. Indien dit niet het geval is zou er gekeken kunnen worden waarom dit niet zo is. 

 
De volgende tabel laat een overzicht zien van de indicatoren van het zelfmanagementaspect 
‘toepassen’: 
 

Zelfmanagementaspect Beleidsaspect Indicatoren 

Toepassen Coaching: vergroten 
zelfredzaamheid 

• % cliënten met alleen face-to-face 
contact 

• % cliënten blended care* 
• % cliënten alleen digitaal contact 
• % Cliënten dat online kan communiceren 

met GGzE 
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2.4  Zelfmanagementaspect: omgeving 

Naast het geven van informatie, het helpen beslissen en het coachen van de cliënt is het ook van 
belang om de omgeving te betrekken bij zelfmanagement. De sociale omgeving kunnen vrienden, 
familie en informele zorgverleners zijn. De cliënt zal bij deze partijen steun voor zijn zelfmanagement 
moeten organiseren om te voorkomen dat de cliënt geïsoleerd komt te staan (Putters, 2012). 
GGzE kan dit faciliteren door handvatten te bieden om relevante mensen uit de sociale omgeving te 
mobiliseren. De sociale omgeving kan bij dragen aan zelfmanagement en de cliënt eventueel leren 
omgaan met reacties uit de omgeving (Putters, 2012). 
 
Om het zelfmanagementaspect omgeving te kunnen meten zal er gekeken moeten worden of de 
sociale omgeving betrokken en bekend is bij GGzE.  
• % cliënten waarbij sociale omgeving is betrokken 

Van alle cliënten zal er gekeken moeten worden of de sociale omgeving betrokken is, in de 
breedste zin van het woord.  

• % Cliënten die iemand meeneemt naar een afspraak bij GGzE 
Het percentage cliënten dat iemand meeneemt naar een afspraak bij GGzE is een voorbeeld van 
een betrokken sociale omgeving. 

• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 
Als de omgeving betrokken is kan het nodig zijn deze een actieve terugkoppeling te geven indien 
dit nodig is voor de behandeling van de cliënt. 

 
Om de sociale omgeving te betrekken bij de behandeling kan het mogelijk zijn dat het nodig is om 
meer inzicht te geven tot bepaalde gegevens van de cliënt. Dit zal alleen mogelijk moeten zijn indien 
dit van toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van de cliënt. 
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen tot gezondheidsgegevens  
• % Omgeving, dat door cliënten toegang heeft gekregen tot procesgegevens 

Het percentage omgeving met toegang tot de gegevens (gezondheid en proces) wordt gemeten 
door te kijken of de omgeving toegang heeft. Er is toegang als minimaal één persoon vanuit de 
sociale omgeving toegang heeft tot gegevens. 

• % Omgeving gebruik gezondheidsgegevens 
• % Omgeving gebruik procesgegevens 

Naast de toegang zal er dan ook gemeten moeten worden of de sociale omgeving gebruik maakt 
van de toegang tot deze gegevens. Indien de gegevens worden ingezien is er sprake van gebruik. 

 
De volgende tabel laat een overzicht zien van de indicatoren van het zelfmanagementaspect 
‘omgeving’: 

Zelfmanagementaspect Beleidsaspect Indicatoren 

Omgeving Handvatten bieden: 
sociale omgeving 
betrekken 

• % cliënten waarbij sociale omgeving is 
betrokken 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang 
heeft gekregen tot procesgegevens 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang 
heeft gekregen tot gezondheidsgegevens 

• % Omgeving gebruik 
gezondheidsgegevens 

• % Omgeving gebruik procesgegevens 
• % Cliënten die iemand meeneemt naar 

een afspraak bij GgzE 
• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 
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3 Overzicht indicatoren 

Het is gewenst om de indicatoren te kunnen meten op cliënt niveau. Voornamelijk omdat de 
invulling van een behandeling sterk cliënt afhankelijk is en daarom per cliënt kan verschillen. Ook is 
het van belang om te kunnen filteren op diagnose, om uiteindelijk te kunnen kijken of er 
verschillen/overeenkomsten zijn tussen verschillende diagnoses. 
Ook zou er mogelijk in de toekomst gekeken kunnen worden of bijvoorbeeld cliënten die de modules 
hebben afgerond andere keuzes maken. De behandeling zou dan aangepast kunnen worden op deze 
informatie. 
 
De zelfmanagementaspecten en de bijbehorende indicatoren zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

Zelfmanagementaspecten Beleidsaspecten Indicatoren 

Inzicht Inzage • % cliënten met toegang tot 
gezondheidsgegevens 

• % cliënten met toegang tot 
procesgegevens 

• % gebruik gezondheidsgegevens 
• % gebruik procesgegevens 
• % cliënten dat aan zelfmonitoring doet 

door middel van mobiele applicaties 
Beslissen Informatie • # aangeboden e-mental health modules  

• # afgeronde e-mental health modules 
• % voorgelichte cliënten 

Toepassen Coaching: vergroten 
zelfredzaamheid 

• % cliënten met alleen face-to-face 
contact 

• % cliënten blended care* 
• % cliënten alleen digitaal contact 
• % Cliënten dat online kan communiceren 

met GGzE 
Omgeving Handvatten bieden: 

sociale omgeving 
betrekken 

• % cliënten waarbij sociale omgeving is 
betrokken 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang 
heeft gekregen tot procesgegevens 

• % Omgeving, dat door cliënten toegang 
heeft gekregen tot gezondheidsgegevens 

•  % Omgeving gebruik 
gezondheidsgegevens 

• % Omgeving gebruik procesgegevens 
• % Cliënten die iemand meeneemt naar 

een afspraak bij GgzE 
• % Actieve terugkoppeling naar omgeving 

* Indien intake en/of afsluiting face-to-face is en rest digitaal dan valt dit onder digitaal contact. 

3.1 Vervolg 

De indicatoren zoals opgesteld in dit document zullen worden gebruikt om een programma van eisen 
op te stellen. Het programma van eisen zal duidelijk maken waaraan het ontwerp, dat eigen regie 
moet bevorderen door zelfmanagement meer te integreren in het behandelproces, zal moeten 
voldoen. 
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10.4 Referentiedomeinenmodel GGZ 

 

 

https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/14001A_Referentiedomeinenmodel_GGZ_ve
rsie_1_00.pdf 
 

https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/14001A_Referentiedomeinenmodel_GGZ_versie_1_00.pdf
https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/14001A_Referentiedomeinenmodel_GGZ_versie_1_00.pdf
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10.5 Patient engagement framework 

 
http://www.himss.org/file/1306721/download?token=8d5ibk-D 

http://www.himss.org/file/1306721/download?token=8d5ibk-D
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