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Een tijd geleden vroegen de collega’s van 

Marketing en Communicatie of ik even langs 

wilde komen voor ’een verrassing’. Daar 

houd ik wel van, dus ik spoedde mij naar hun 

werkruimte en kreeg daar tot mijn verbazing 

een nieuwe bril aangemeten. Er waren 

enthousiasmerende aanwijzingen waar 

ik moest kijken, lastig voor een brildrager 

die graag dóór het glas kijkt in plaats van 

langs het montuur. Wat ik allemaal zag? 

Bitter weinig dus, tot grote teleurstelling 

van de omstanders. Terwijl de bril van mijn 

neus werd gehaald, kreeg ik te horen dat ik 

zojuist een historisch moment had verknald 

en een groot voorrecht tekort had gedaan. 

De bril bleek namelijk een “Google Glass”; 

zo ongeveer het visuele walhalla voor de 

moderne mens….

Dit themanummer van de GZine gaat 

over eHealt en innovaties en ik ben dus zo 

ongeveer de laatste die deze uitgave zou 

mogen inleiden en aanprijzen.

Ik doe dat tóch, in de wetenschap dat mijn 

gedrag niet zo veel afwijkt van dat van de 

gemiddelde mens. Binnen onze sector wordt 

namelijk al twee decennia verkondigd dat er 

binnenkort een massieve eHealth-revolutie 

zal uitbreken. Deze voorspelling gaat al net 

zo lang gepaard met publicaties waarin 

uiteen gezet wordt waarom het allemaal 

zo traag verloopt. We spreken graag over 

tekortschietende bekostiging en ICT-

voorwaarden, maar de belangrijkste drempel 

is ons eigen brein. Dat is ingericht 

op routines en heeft grote moeite met 

gedragsverandering. Piet Vroon schreef er 

vorige eeuw al over en tegenwoordig kun je 

het Gelaagde Brein van Martin Appelo er nog 

eens op naslaan. 

Is het erg dat het niet zo snel gaat met die 

innovaties? Uit (therapie-effect) onderzoek 

blijkt steeds opnieuw dat we onvoldoende in 

staat zijn om bewezen effectieve interventies 

systematisch te implementeren. Zouden 

bestendiging en gedegen implementatie niet 

een hogere prioriteit moeten hebben dan 

vernieuwing? En als we vernieuwen, zou die 

vernieuwing dan niet veel fundamenteler 

moeten worden ingezet? Vanuit dit 

perspectief beschouwd moet eHealth zo 

snel mogelijk uit de sfeer van ’spiegeltjes 

en kraaltjes’. Het accent moet verlegd 

worden naar een andere kijk op de relatie 

hulpverlener/cliënt en naar een nieuwe 

kijk op gezondheid, op gezond blijven en 

herstellen met behoud van eigen regie. 

Die fundamentele beweging voltrekt zich 

momenteel in de volle breedte van het 

zorglandschap en kan niet los worden gezien 

van de noodzaak dat cliënten eigenaar 

worden van hun dossier. Dat eigenaarschap 

opent onder meer de weg naar zogeheten 

‘E-communities’ waar cliënten veilig (en 

eenvoudig?) in hun eigen digitale omgeving 

hun gegevens beheren en kunnen delen 

met hun netwerk (behandelaren, naasten, 

lotgenoten, forums etc.). 

We hebben Jim van Os tijdens het kerstevent 

vorig jaar al horen spreken over de 

‘E-Community’ van de nieuwe ggz.

Het zijn uiteindelijk de cliënten/

ervaringsdeskundigen die in co-creatie met 

(een nieuwe generatie?) hulpverleners, 

onderzoekers en vrijdenkers voor een basale 

kentering zullen zorgen. Die beweging 

is al zichtbaar en wint snel aan kracht, 

bijvoorbeeld op onderdelen van het 

actieplatform ‘Herstel voor Iedereen’. 

Ondertussen lopen er tal van initiatieven 

die zullen uitdoven of overleven. Experts 

verwachten veel van virtual reality, blended 

behandelingen en de mogelijkheden van 

big data. Deze speciale uitgave van de 

GZine bevat een prachtige verzameling 

initiatieven en voorbeelden uit onze eigen 

organisatie en daarbuiten. Waar ze toe 

zullen leiden, is nog niet te overzien. In ieder 

geval zetten ze gewoontes onder druk en 

plaatsen ze kanttekeningen bij de bestaande 

verhoudingen. 

Minister Schippers presenteert binnenkort 

haar eHealth agenda. Ze trekt de komende 

jaren ruim 100 miljoen euro uit voor een 

“versnellingsprogramma”. Zou ze Piet Vroon 

ooit gelezen hebben?
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Een vaak en veel genoemd voorbeeld is de virtual reality-

behandelmodule. Louwra: ‘Vanuit een situatie waarbij we zelf 

video’s produceerden voor communicatiedoeleinden, zoals 

de website en intranet, hebben we nieuwe stappen gezet. 

Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld 360-graden videocontent 

voor cliënten die virtueel een exposure therapie behandeling 

ondergaan. GGZ Friesland is de eerste en enige instelling 

in Nederland die met eigen content een duale behandeling 

biedt met behulp van virtual reality.’

Het klinkt leuk en aardig, maar hoe nuttig is deze vorm van 

innovatie? Die vraag werpt zich op. Maar Louwra countert 

snel en ferm. Inmiddels is namelijk wetenschappelijk 

onderzoek gedaan naar de evidentie van deze behandeling en 

de rol van innovatie als bijdrage aan succes van een bedrijf of 

instelling. 

‘Uit het reputatie-onderzoek van het gerenommeerde 

Reputation Institute blijkt dat de key-drivers ‘product & 

services’, ‘innovation’ en citizenship’ samen voor 46 procent 

de reputatie van een organisatie bepalen. Innovatie moet dus 

beslist niet worden onderschat’, waarschuwt Louwra.

Trends

Om in de toekomst de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te 

houden, moet GGZ Friesland als organisatie blijven innoveren. 

Dat is althans de oproep die Louwra doet. En ze zegt dat niet 

zomaar, zo blijkt:

‘De wereld om ons heen blijft veranderen. Binnen tien jaar 

is ongeveer 80 procent van de nu bekende producten en 

processen vernieuwd of verdwenen. Dit is misschien lastig 

voor te stellen, maar ga maar eens een decennium terug in de 

tijd. Facebook, Twitter en LinkedIn bestonden toen nog niet.’

Als we stil blijven staan, stijgen de kosten voor de 

gezondheidszorg volgens het CPB binnen zeventien jaar 

naar maar liefst 25 miljard euro. Dat is 14 miljard euro meer 

dan nu. Louwra: ‘Voor een organisatie zoals GGZ Friesland 

betekent dit dat we moeten blijven kijken naar nieuwe 

mogelijkheden en trends, om in te spelen op de wensen en 

behoeftes van de cliënt. Wanneer je dit in co-creatie kunt 

vertalen naar bruikbare innovaties heb je een overtuigend, 

oprecht en geloofwaardig verhaal.’  

Vernieuwing en innovatie

LEF TONEN 
en denken
in kansen

Wie een ander wil helpen met herstel, met 

groei en het in zijn of haar kracht laten 

komen van cliënten, moet ook durven 

innoveren. Dat stelt Louwra Weisfelt, 

binnen GGZ Friesland als manager 

verantwoordelijk voor niet alleen marketing 

en communicatie, maar ook innovatie. 

Een ‘ontdekkingstocht’. Zo noemt ze het onophoudelijke 

proces van zoeken naar kansen en mogelijkheden om cliënten 

te helpen om te gaan met hun stoornis, te helpen met herstel 

en met groei. ‘Het vraagt lef van de mensen die om hulp 

vragen. Maar het vraagt óók lef van ons als GGZ Friesland.’

Om een goede cocktail te maken die innovatie heet, zijn 

meer ingrediënten nodig dan louter lef. ‘Mensen helpen 

om het beste uit hun leven te halen; dat is de drijfveer van 

GGZ Friesland. We zetten patiënten met psychiatrische 

problematiek weer in hun kracht, werken aan herstel. Zo 

ontstaat waardevolle verandering en persoonlijke groei’, zegt 

Louwra. Ergo: zoek samen naar kansen en mogelijkheden.

Dare to dream, dare to do, dare to fail

‘Dromen, gewoon doen en fouten durven maken; deze 

grondhouding leidt tot daadwerkelijke groei, ontwikkeling 

en innovatie’, vervolgt ze. ‘De koppeling tussen marketing en 

innovatie is zo gek nog niet. Steeds meer maken we binnen 

het marketing- & communicatieteam gebruik van het 

zogeheten design thinking. Daarbij gaan we aan de slag met 

wensen van cliënten en behandelaren. Er worden prototypes 

ontwikkeld en dat resulteert uiteindelijk in een innovatie-

startup.’

Innovatieplatform en eHealth
Om ook in de toekomst kwalitatief goede en 

betaalbare zorg te leveren, heeft GGZ Friesland 

onderzoek en innovatie hoog in het vaandel staan. 

Zo is er onder meer het innovatieplatform opgericht 

en dat biedt diverse projectteams de kans om aan 

innovaties werken; de zogenaamde start-ups. 

Met een klein budget wordt een minimaal prototype 

ontwikkeld om de belangrijkste hypotheses op te 

kunnen toetsen. Het platform werkt op basis van 

een kleine investering voor het ontwikkelen van dat 

eerste prototype. Die investering bedraagt vijfduizend 

euro. Op basis hiervan worden de eerste meters 

gemaakt en kan bij succes andere financiering worden 

aangetrokken. 

Het innovatieplatform van GGZ Friesland heeft op 

deze manier in korte tijd een aantal mooie projecten 

neergezet, waaronder de ontwikkeling van een Virtual 

Reality behandelmodule, wearables en SmartAlert. 

Ideeën? Mail naar innovatie@ggzfriesland.nl

‘Dromen, gewoon doen 

en fouten durven maken; 

deze grondhouding leidt 

tot daadwerkelijke groei, 

ontwikkeling en innovatie’

innovatie

Louwra Weisfelt
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‘Als Nederlandse 
ggz-sector zijn 

we een koploper 
in Europa’

Jacobine Geel:

Als voorzitter van GGZ Nederland kent de 

sector voor Jacobine Geel weinig tot geen 

geheimen. En dat geldt ook voor de rol van 

eHealth. Ze weet wat er speelt in Friesland, 

maar ook in andere provincies en regio’s. Wat 

valt op? Hoe staat het ervoor? En hoe doen 

we het in vergelijking met het buitenland? 

Vragen te over; Geel geeft de antwoorden.

Laten we met de deur in huis vallen. Wij als 

gehele nationale ggz-sector vinden dat we 

in Nederland goed bezig zijn. Maar het kan 

altijd beter. Hoe doen we het eigenlijk in 

vergelijking met het buitenland?

Jacobine Geel: ‘Wij zijn een koploper in 

Europa op dit vlak, we bevinden ons in de 

voorhoede en je kunt stellen dat we in ieder 

geval bij de top-3 horen. Dat is mooi en goed, 

want dat willen we ook graag.’

Wat maakt ons in Nederland dan zo goed?

‘Het is vooral de zogeheten blended care 

waar we in uitblinken. Want het gebruik 

van eHealth versterkt een behandeling. Niet 

alleen in het voortraject heeft het voordelen, 

maar zeker ook tussentijds.’ 

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

‘Gegevens, ontwikkelingen en progressie 

kunnen worden bijgehouden en de 

mogelijkheid tot feedback is er. Zowel voor 

cliënten als behandelaren is dat goed en 

handig.’

U ziet duidelijk toegevoegde waarde van 

eHealth-toepassingen. Maar niets is perfect 

in het leven en dat zal toch ook voor eHealth 

gelden. Wat kan er volgens u nog beter?

‘Het begint bij het aanbod. Dat is nog niet 

toereikend, dat kan altijd en overal nog beter. 

Er zijn daarnaast ook veel vormen van 

eHealth en dan is het wel belangrijk dat 

je ook leert wat werkt en wat niet werkt. 

Dat is een proces en daar zit de ggz-sector 

middenin. Inhoudelijk kan er dus nog wel een 

kwaliteitsslag worden gemaakt, maar dat is 

niet erg. Het hoort bij zulke processen.’

Wat voor beeld heeft u van eHealth binnen 

GGZ Friesland? U heeft zich op dat vlak al 

eens uitgelaten over hoe wij met bijvoorbeeld 

moderne technologie als Virtual Reality 

omgaan.

‘Ik vind VR een voorbeeld van innovatie en 

gebruik van moderne technologie is goed 

als het een behandeling kan versterken of 

ondersteunend werkt. Het kan bijvoorbeeld 

goed helpen bij een therapie als iemand 

een angststoornis heeft. VR creëert een 

bepaalde kwaliteit van ‘beleven’. Het kan 

ook grote impact hebben op niet alleen 

de behandeling, maar ook de resultaten 

daarvan. Laten we wel zijn: VR ontwikkelt 

zich snel en is bijna vergelijkbaar met iets in 

het echt doen.’

Wat is de rol van GGZ Nederland in het 

toepassen van eHealth in de sector?

‘Wij juichen het toe, stimuleren het. Maar 

het is uiteindelijk aan de ggz-instellingen 

zelf, want het vraagt wel investeringen van 

ze.’ 

Maar eHealth is, wat u betreft, een 

investering waard?

‘Die inschatting maken is niet aan mij, maar 

het is wel duidelijk dat we in de ggz-sector 

steeds vaker met minder middelen hetzelfde 

aantal of zelfs nog meer mensen in dezelfde 

tijd moeten behandelen. Daarin kan eHealth 

helpen.’ 

Het vergemakkelijkt behandelingen of 

contact met behandelaren?

‘Het maakt het in ieder geval 

laagdrempeliger, ja.’ 

Maar ziet u dan eHealth als dé toekomst? 

Of is en blijft het een aanvulling op het 

bestaande?

‘Uiteindelijk zal, zeker bij specialistische 

zorg, het een aanvulling zijn. Zonder blik 

van professionals zal het in die gevallen niet 

werken.’  

Is geld niet gewoon hét grote probleem en zo 

ja, wat kan de politiek daar bijvoorbeeld aan 

bijdragen?

‘Minister Schippers is enthousiast over 

eHealth en ggz. Ze stimuleert in haar beleid 

ook de zelfredzaamheid. Maar investeren 

is een afweging die ggz-instellingen zelf 

moeten maken. Er zijn vele die er iets in zien, 

ze steken hun nek uit. Belangrijk is, denk ik, 

ook dat je samenwerkt met ontwikkelaars 

die iets kunnen betekenen in eHealth. Dat is 

een investering, maar uiteindelijk gaan in dit 

geval de kosten voor de baat uit.’  >

‘Wij juichen eHealth 

toe. Het vraagt 

investeringen van 

ggz-instellingen, 

maar de kosten gaan 

voor de baat uit’

ehealth
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Hielko Ophoff is manager informatiemanagement binnen GGZ Friesland. Zijn definitie van eHealth? 

‘Gezondheidszorg met behulp van internettechnologie. Je zou het breder kunnen trekken, een goede 

juiste omschrijving is ‘het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van de 

gezondheidszorg. In de volksmond heeft men het vaak over ‘online behandelen’ als het gaat over eHealth.’

Hielko legt uit hoe GGZ Friesland eHealth toepast. ‘Wij maken gebruik van een portaal; mijnggzfriesland.nl. 

Daar kunnen patiënten inloggen, toegang krijgen tot hun dossier en online behandelmodules volgen. Het 

is een aanvulling op de behandeling die ze krijgen in de spreekkamer.’

Dat is niet alles. ‘Ook bieden we een aantal services, zoals onze apps en de sms-service’, vertelt Hielko 

namelijk. ‘Dat zou ik in die zin minder eHealth noemen, het is meer een service dan daadwerkelijk 

behandelen.’

ONLINE HULP

GGZ Friesland biedt zorg op afstand via bijvoorbeeld de computer, telefoon of tablet. Door de behandeling 

met digitale of online middelen te ondersteunen, krijgt men meer regie over de behandeling. De cliënt 

bepaalt waar mogelijk zelf wanneer en waar hij wil werken aan de gezondheid.

APPS

Ter ondersteuning van de behandeling bieden we een aantal applicaties aan die door ons zijn ontwikkeld. 

Deze apps zijn te gebruiken op de iPhone en telefoons die draaien op het besturingssysteem Android. Een 

cliënt hoeft overigens niet in behandeling te zijn om gebruik te maken van deze handige tools.

SMS-SERVICE

Nooit meer een afspraak vergeten? De sms-service van GGZ Friesland herinnert via een sms aan afspraken 

met de behandelaar. Het is gemakkelijk en dient als geheugensteuntje. Op dit moment wordt de sms-

service alleen ingezet voor mensen die de polikliniek bezoeken.

VIRTUAL REALITY

Met de behandelmodule Vider bieden we een behandeling met behulp van een Virtual Reality bril. De 

behandelmodule is bedoeld voor de behandeling van diverse angststoornissen. De vider behandelmodule 

is toe te passen in de spreekkamer, met een behandelaar, maar ook thuis. Hierdoor kan een cliënt aan 

angsten werken in een vertrouwde omgeving, waar en wanneer hij of zij dit wil. Vider bevat een bibliotheek 

van behandelsituaties. Bang in openbare ruimtes? Met de virtual reality omgevingen van Vider waant men 

zich in een bioscoop, op een plein of in de supermarkt. Vider is een succesvolle co-creatie en begon in 2013 

als startup in het innovatieplatform.  

Wat biedt GGZ Friesland 
aan eHealth?

Er zijn veel verschillende apps op de markt die iedere behandelaar als aanvulling op zijn behandelingen kan 

gebruiken. Hieronder vertellen vijf behandelaars welke app zij aanbevelen en wat deze app doet. Heb jij ook een 

handige app die iedereen goed kan gebruiken? Laat het ons weten via innovatie@ggzfriesland.nl. 

App: TemStem
Aanbevolen door: Aaltsje Malda, GZ psycholoog VIP-team. 

Wat: Een app die mensen helpt om minder last van stemmen te hebben.

Hoe werkt het: TemStem werkt op de volgende manieren: het taalgebied in de hersenen 

wordt geactiveerd, het werkgeheugen wordt dubbel belast en er wordt gewerkt aan het 

zelfvertrouwen. 

App: VGZ Mindfulness
Aanbevolen door: Mirjam de Wal, Verpleegkundig Specialist in opleiding KSD Heerenveen

Wat: Helpt je om meer in het hier en nu te leven, beter om te gaan met stress en om 

zelfbewuster te worden.

Hoe werkt het: Kies een programma dat past bij jouw wensen. Je kunt selecteren op tijdsduur, 

doel en locatie. De app kiest een geschikte mindfulnessoefening voor dat moment.

app: MedAlert
Aanbevolen door: Annemieke Zwart, verpleegkundig specialist ggz

Wat: Hulpmiddel voor iedereen die medicatie gebruikt.

Hoe werkt het: Voer je medicijn in, en geef aan wanneer je dit moet innemen, welke dosis en 

hoe vaak. MedAlert herinnert je met alerts aan wanneer je welke medicijnen moet innemen. 

app: De VERS-app 
Aanbevolen door: Agnes de Groot, psychiater persoonlijkheidsstoornissen 

Wat: Te gebruiken voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatiestoornis (VERS-training)

Hoe werkt het: Door het dagelijks invullen van een Situatiepan en wekelijks invullen van een 

VERS-schaal krijg je een goed overzicht van het verloop en de mate van je emotieproblemen en 

welke vaardigheden helpen om emoties beter te reguleren. 

waar je vandaag al mee aan de slag kan

App: Daylio
Aanbevolen door: Paula Puite, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige VIP-team en POH GGZ

Wat: Stemmingstracker 

Hoe werkt het: In de app houd je je privédagboek bij door je stemming en activiteiten toe te 

voegen. Deze app helpt je om je gewoontes beter te leren kennen. 

5 apps
apps
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‘Het sluitinkje kan wel beter’. Aan het woord is Paco 

van der Reijden, psychomotorisch therapeut binnen 

het team Eetstoornissen. Wie het over Jawbones wil 

hebben, kan hém gerust vragen stellen over het hoe en 

wat. Want Paco is een van de behandelaren die er binnen 

GGZ Friesland veel en vaak mee werkte. Bovendien is hij 

een nuchtere, reële man. Dus verwacht geen ‘hosanna, 

hosanna’-verhaal. Maar wel een eerlijk en inzichtelijk 

relaas over nut en noodzaak, voor- en nadelen.

Natuurlijk, zegt Paco, het is maar een detail; dat 

sluitinkje. Maar hoe handig een Jawbone ook kan zijn, 

gebruiksgemak is misschien nog wel belangrijker dan 

een functie meer of minder. Geen vader of moeder die 

erop zit te wachten dat je bij het optillen van je kleine 

zoon of dochter voor schrammen zorgt doordat je 

Jawbone-sluiting over een ruggetje schuurt. 

Het is die ervaring die als een voorbeeld dient van de 

imperfectie van Jawbones. Dat geeft niet, want geen 

enkel innovatief product kan meteen perfect zijn. En 

misschien zelfs wel nooit wórden. Maar dat laat onverlet 

dat de Jawbone wel degelijk een goed voorbeeld is van 

hoe innovatie in de vorm van een multifunctioneel 

polshorloge kan bijdragen aan succesvolle 

behandelingen.

‘Het doel van de behandelingen in het kader van 

eetstoornissen is om gezond om te gaan met je lijf’, stelt 

Paco. Daarmee doelt de psychomotorisch therapeut 

niet enkel op voeding. Bij gezondheid hoort ook een 

goed bewegings- en slaappatroon. Daarbij helpen 

uitvindingen zoals de Jawbone. 

Hij staat op uit zijn stoel in een van de ruimtes in het 

Jelgerhuis, trekt een lade open en tevoorschijn komt 

een nog in de doos zittende Jawbone. Paco testte er 

zelf eentje, vertelt hij. Zodoende kreeg hij een beeld 

van wat zijn cliënten ermee kunnen. En hoe hij dat als 

behandelaar dan weer kan verwerken.

Toch is nut en noodzaak van een behandeling ook 

afhankelijk van hoe de cliënt erin staat. Waar het aan 

schort of juist niet. Iedere persoon is anders, ieder leven 

ook. ‘Het gebruik van de Jawbone is dan ook geen doel 

op zich. Maar het is wel een middel. We willen eet- en 

leefpatroon normaliseren. Daar is dit geschikt voor.’

Volgens Paco zorgt de Jawbone voor ondersteuning bij de behandeling en geeft het 

een redelijk tot goed objectief beeld. Op zijn minst een indicatie, een inzicht ook 

vooral dus. ‘Want er wordt ook wel eens iets níet geregistreerd – een drukke dag kun 

je namelijk ook hebben zonder veel stappen te zetten. Maar via de Jawbone krijgen 

we dan wel een idee van ontwikkelingen en patronen.’

Hoe lang slaap je, hoe diep slaap je, hoeveel slaap heb je nodig… Hoeveel stappen 

zet je, hoeveel moet je er nog zetten om een persoonlijk doel te halen en hoeveel 

calorieën eet je en via welke maaltijden…? Vragen, vragen, vragen. De Jawbone 

heeft er een antwoord op. 

De behandelaar heeft naar eigen zeggen gemerkt dat niet iedere cliënt per 

se enthousiast wordt van het gebruik ervan of zelfs maar het idee het te 

gáán gebruiken. ‘Er zijn mensen die het wel wat lijkt en er zijn er ook die het 

als een druk gaan ervaren. Belangrijk is in dit soort gevallen vooral dat je als 

behandelaar goed moet inschatten wie er geschikt voor is en wie niet.’

Want hoe mooi en interessant ook, Paco realiseert zich één ding maar al te 

goed: ‘Een apparaatje zoals de Jawbone kan je leven helpen, maar het moet 

niet je leven gaan beheersen.’

Wijze woorden.  

Cliënte Naomi: Het heeft toegevoegde waarde

Het gebruik van Jawbones maakt deel uit van de 

dagbehandeling Eetstoornissen. Deze duurt zes maanden, 

met een uitloop tot negen maanden. Naomi (*) heeft de 

Jawbone zes weken gebruikt. ‘Ik vind het interessant. Je krijgt 

namelijk inzicht in de mate van bewegen, je kunt kijken hoe 

je dat kunt uitbouwen en ook geeft het een beeld van hoe 

lang je slaapt en vooral ook hoe diep.’

Ze ervoer ook een nadeel van het gebruik van het apparaatje. 

‘Op een gegeven moment merkte ik dat het z’n doel voorbij 

schoot. Dat je denkt: ik moet nog wat doen of ik moet juist 

nóg meer doen. En dat je je afvraagt of het apparaat wel 

alles heeft geregistreerd. Ik was bijvoorbeeld een keer heel 

lang winkelen. Toen bleek dat de activiteit, de beweging, niet 

was geregistreerd. Toen was ik helemaal van slag. Dat kan de 

bedoeling niet zijn.’

Het heeft wel voor bewustwording gezorgd, zegt Naomi. 

‘In die zin is het wel heel erg handig als onderdeel van de 

behandeling. Je ziet ook resultaten, je ziet wat het met je 

doet. Het maakte me uiteindelijk wel rustiger, het heeft wat 

dat betreft wel degelijk wat toegevoegd.’ 

(*) = Uit privacy-overwegingen is een gefingeerde cliëntennaam 

gebruikt

Vinger aan 
de pols, 
letterlijk 
en figuurlijk

Innovatieplatform: Jawbones startup

Meer zicht op hoeveel je beweegt, wanneer en hoe lang en of je goed of 

slecht slaapt… En vooral waarom dat zo is. Jawbones, ze zijn innovatief en 

vooral handig. En nog mooier: de apparaatjes maken binnen GGZ Friesland 

deel uit van de behandeling van eetstoornissen.

Registreer 
je eetpatroon

Meet je slaapritme en 
de kwaliteit van slaap

Monitoor je 
hartslag

Meet je stappen 
en activiteit

jawbones
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portaal

Zelf het leven weer bij de kladden pakken, proberen om er het beste uit te halen. Dat is eigen regie en 

herstel. Woorden die rondzingen bij GGZ Friesland. Daar gaat het immers om voor onze cliënten! Digitale 

toepassingen kunnen dan een extra steuntje in de rug bieden. Het portaal is een tool die cliënten niet 

alleen - direct en compleet - inzicht geeft in hun eigen dossier, maar ook een appel doet op hun eigen 

verantwoordelijkheid. 

Met de activatiecode die ze van hun behandelaar hebben gekregen, komen cliënten via  

mijn.ggzfriesland.nl terecht in het goed beveiligde portaal. Daar vinden ze alle informatie die onder 

meer in hun EPD en mConsole staat: het intakeverslag, het behandelplan, rapportages, brieven en het 

signaleringsplan. Behandelaren kunnen er ook modules in zetten voor online hulpverlening. Daar lees je 

meer over op pagina 33 in deze GZine. Dankzij het portaal hoeven cliënten niet meer om inzage in hun 

rapportages te vragen, ze kunnen rapportages direct in het portaal lezen. Daarnaast kunnen behandelaren 

vragenlijsten klaarzetten en via het portaal een bericht sturen aan de cliënt met het verzoek die vragenlijst 

in te vullen. De cliënt ontvangt een mailtje en kan zelf bepalen wanneer hij die vragenlijst invult. 

Door het portaal kantelt de relatie tussen behandelaar en cliënt enigszins. De cliënt is veel nauwer en 

directer betrokken bij zijn eigen behandeling en is veel beter op de hoogte. Hij kan waar en wanneer hij dat 

zelf wil rapportages rustig teruglezen of werken aan één van de opdrachten van de online hulpmodules. 

Sita werkt als verpleegkundig specialist 

op de Kortdurende Structurerende 

Dagbehandeling (KSD) in het Jelgerhuis, 

samen met Ria, die verpleegkundige én één 

van de aandachtsfunctionarissen voor het 

portaal is. Cliënten blijven maar kort op 

de KSD, vaak zes weken met soms nog een 

verlenging van zes weken. De inzet van het 

portaal ligt op zo’n plek niet direct voor de 

hand. Toch besloten ze om, na de oproep van 

de Raad van Bestuur om meer met eHealth 

te doen, met het portaal aan de slag te gaan. 

Cliënten willen het

‘Het is heel simpel. Zodra een cliënt bij 

ons binnenkomt dan vertellen we over het 

programma op de dagbehandeling en over 

het portaal. In het portaal vinden ze alle 

informatie die normaal in de werkmap staat. 

Heb je geen computer? Dan krijg je nog een 

papieren werkmap. Onze cliënten zijn tussen 

de 18 en 65 jaar oud, zij kunnen over het 

algemeen goed met een computer werken. 

Ik benoem bijna dagelijks het portaal en 

je merkt dat cliënten onderling er ook over 

praten. Waardoor mensen die nog geen 

toegang hebben, mij vragen waarom ze niet 

bij het portaal kunnen. Onze cliënten hebben 

er ook gewoon recht op, hè. Het is tenslotte 

2016!’ vertelt Ria.

Respectvol rapporteren

Sita haakt daarop in: ‘Je merkt dat cliënten 

echt de rapportages lezen. Ze komen er 

tijdens een gesprek op terug, stellen vragen 

over wat er wordt beschreven of doen 

voorstellen om rapportages aan te vullen 

met voor hen belangrijke items.’ ‘Ja, en ze 

verwachten dus ook van jou dat je alles hebt 

gelezen. En als je dat niet hebt gedaan, dan 

wordt je daar wel op gewezen’, grinnikt Ria. 

Het dwingt je als behandelaar om goed 

na te denken over wat je schrijft en hoe je 

schrijft. ‘Schrijf je bijvoorbeeld nog ‘mevrouw 

De Vries’ of ‘cliënt’ of spreek je jouw cliënt 

direct aan met ‘je’ of ‘u’. De rapportages zijn 

in elk geval een stuk respectvoller en minder 

gekleurd. Het voordeel voor de cliënten is dat 

ze de rapportage rustig kunnen teruglezen 

wanneer zij dat willen. Daardoor hebben ze 

meer tijd om erop te reageren. Het kan ook 

ondersteuning geven tijdens de weekenden 

en avonden. En ook als een cliënten na de 

KSD op een andere plek behandeling krijgen, 

kunnen ze nog steeds onze rapportages 

teruglezen’, legt Sita uit. 

Puzzelen en doorzetten

Hoewel nog niet iedereen bij de KSD met 

het portaal werkt, doen ze het, als je naar 

heel GGZ Friesland kijkt, heel goed. En dat 

ligt, zoals gezegd, juist op zo’n plek niet 

voor de hand. Ria legt uit: ‘Onze cliënten 

zijn hier maar kort. En we werken in een 

multidisciplinair team. Dat is soms best 

een puzzel, want de behandelaar heeft wel 

toegang, maar niet elke verpleegkundige is 

automatisch aangehaakt. Je wilt ook niet 

het hele team eraan koppelen, want dat 

maakt het er ook niet overzichtelijker op. Ik 

snap best dat sommige teams over dit soort 

praktische dingen struikelen en dan komt het 

wel op doorzettingsvermogen aan. Wij zijn 

nou net een team dat zegt: ‘Oké, hier lopen 

we tegenaan, hoe lossen we het op?’

Pluspunten

Sita: ‘Je kunt screeningsinstrumenten 

klaarzetten in het portaal. De cliënt krijgt 

vervolgens een mail met een herinnering. Zo 

raken mensen vertrouwder met het portaal 

en vergroot je de regie en betrokkenheid 

van de cliënt over zijn behandeling. En het 

scheelt ons veel tijd, want de ingevulde 

vragenlijsten worden automatisch 

opgeslagen en zijn weer makkelijk terug 

te vinden. Daarnaast kun je kiezen welke 

eHealth modules je aan je cliënt geeft. Soms 

is het gewoon beter om dat gefaseerd aan te 

bieden, anders wordt het teveel in één keer.’

Wat kan beter?

Verbeterpunten, vooral op het technische en 

praktische vlak, zijn er zeker nog, maar Ria 

heeft vooral één grote wens: ‘Het zou heel 

mooi zijn als mensen hier op de KSD achter 

de computer kunnen. Eentje met een goede 

beveiliging, zodat ze hier ter plekke in het 

portaal kunnen. Als ze dan eens een uurtje 

over hebben, kunnen ze vast een vragenlijst 

invullen of een rapportage teruglezen. Nu 

proberen ze dat ook wel op hun smartphone, 

maar dat valt heel erg tegen.’  >

portaal 
De digitale deur naar eigen regie

Sita Roorda en Ria de Jong: 
‘We hebben dagbehandeling én het portaal’

Tips

Over wat ze collega’s mee willen geven 

die het portaal nog niet gebruiken, zijn de 

dames duidelijk: ‘Je moet het gewoon doen. 

Natuurlijk loop je tegen kinderziektes aan of 

werkt alles nog niet helemaal zoals jij graag 

zou willen. Begin stapje voor stapje, het hoeft 

niet allemaal in één keer. Niet iedereen is er 

even snel en handig in, maar dat geeft niet. 

Ook binnen ons team doet iedereen het op 

zijn eigen tempo. Als je er maar mee aan de 

slag gaat. Dan merk je ook hoe leuk het is 

om met het portaal te werken. De lijnen zijn 

veel korter. Je kunt je cliënt nog snel even een 

berichtje sturen: ‘Wil je dit en dit overmorgen 

even meenemen’. En niet alleen voor jou, 

maar ook voor je cliënt is dat heel prettig. 

Dat krijgen we ook terug als we een evaluatie 

doen. Dat ze het mooi en goed vinden dat 

het portaal er is en dat ze daarmee veel meer 

zelf aan zet zijn.’
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Bij de dagbehandeling waar ze nu werkt 

gebruikt Marlies het portaal een stuk minder. 

Marlies: ‘Ik zie de cliënten hier gemiddeld 

een halfjaar lang een paar keer per week. Bij 

Denk zag ik cliënten vaak maar één keer per 

twee weken, daar was de begeleiding dus 

een stuk minder intensief.’

Extra modules en contact

Ondanks dat Marlies het portaal nu minder 

vaak gebruikt, vindt ze het een toevoeging 

op de behandeling naast het gewone 

behandelcontact. Zij gebruikt vooral de 

online zelfhulpmodules in het portaal. 

Marlies: ‘Je geeft een cliënt als het ware 

huiswerk mee, en daarmee spreek je hem 

ook aan op zijn eigen verantwoordelijkheid 

om naast de gesprekken iets te doen aan 

de klacht. Daarnaast kun je extra modules 

toevoegen die minder aan bod komen in de 

lopende behandeling. Een kennismaking met 

Mindfulness is hier een voorbeeld van.’

Een ander voordeel van het portaal vindt 

Marlies dat je ervoor kunt kiezen om elke 

module samen met de cliënt te doorlopen. 

Marlies: ‘Voordat een cliënt verder kan 

met een volgende opdracht moet ik 

eerst feedback geven op de voorgaande 

opdracht(en). Hierdoor breid je de 

contactmomenten eigenlijk uit en krijg je 

zicht op waar iemand mee bezig is.’

Het voegt voor iedereen wat toe

Echt grote nadelen zitten er volgens Marlies 

niet aan het portaal. Er zijn wel een aantal 

kleine praktische problemen, maar daar valt 

wel mee te werken. Marlies: ‘Je kunt zelf 

bepalen wat je eruit wilt halen, daardoor 

kan het voor iedereen wat toevoegen’. Toch 

vindt Marlies het lastig voor te stellen dat 

het portaal ook veel gebruikt wordt bij de 

dagbehandeling van Angst & Stemming. 

Marlies: ‘Hier heb je natuurlijk veel meer 

tijd voor een cliënt, waardoor je ook meer 

kan bespreken in de reguliere behandeltijd. 

Maar door het portaal hier ook in te zetten, 

zou je de onderwerpen die tijdens de 

groepstherapie niet of minder aan bod 

komen ook beter kunnen behandelen.’ 

Wanneer iemand bijvoorbeeld meer 

feedback wil op zijn Gedachtenschema 

omdat zijn onderdeel in de groep minder aan 

de orde kwam, kun je de cliënt deze laten 

invullen op het portaal.’

Marlies raadt iedereen van harte aan om met 

het portaal aan de slag te gaan. Marlies:

‘Ik zeg niet dat iedereen het 

moet gebruiken, maar als het bij 

de cliënt past is het een mooie 

toevoeging.’ 

Haar tip is dan ook om gewoon te beginnen, 

en kijken wat het jou en de cliënt oplevert.  

Marlies Huurman:  
‘Met het portaal 

spreek je een cliënt 
aan op zijn eigen 

verantwoordelijkheid’

Marlies Huurman is psycholoog in opleiding 

tot GZ psycholoog, en werkt bij de 

dagbehandeling van Angst & Stemming. Zelf 

is ze nooit naar een bijeenkomst geweest 

over het portaal, ze is gewoon begonnen. 

Marlies: ‘Ik heb hiervoor bij Denk gewerkt, 

en daar was het portaal echt onderdeel van 

de behandeling. Daarom ben ik mij destijds 

ook gaan verdiepen in het portaal. Eerst heb 

ik zelf even snel gescand hoe alles ongeveer 

werkt, vervolgens ben ik met cliënten aan 

de slag gegaan om te kijken wat wel en niet 

werkt.’

Je staat midden op het Zaailand in Leeuwarden. Als je om je 

heen kijkt, zie je mensen genieten van de zon op het terras. 

Of je staat op hetzelfde Zaailand, terwijl de kermisattracties 

je om de oren vliegen. Levensecht, alsof je er gewoon staat. 

In werkelijkheid draag je een Virtual Reality bril en sta je in 

de behandelkamer van GZ-psycholoog André Tjaarda van 

Angst en Stemming. Een kijkje in de virtuele wereld van 

Virtual Reality Exposure Therapy (VRET).

Het begon een aantal jaar geleden met de Oculus Rift. Een 

bril die aangesloten werd op een computer en waarmee 

je rond kon kijken in een geanimeerde wereld. Inmiddels 

kan het allemaal een stuk eenvoudiger en goedkoper: een 

Samsung Gear VR waarin je je smartphone stopt of zelfs 

een kartonnen bril die je in elkaar vouwt en waar je ook zo 

je smartphone inschuift. Met een app op diezelfde telefoon 

speel je filmpjes af die met een 360-graden camera zijn 

opgenomen, waardoor je je op plekken waant waarop je op 

dat moment helemaal niet bent.

Exposure Therapie

Innovatie-adviseur Sjoerd van Dekken stond aan de wieg 

van VRET bij GGZ Friesland: ‘Met de bril gaat er letterlijk 

een virtuele wereld voor je open. Iedereen kan zich vast wel 

iets voorstellen bij alle mogelijkheden en toepassingen. 

Binnen GGZ Friesland - en nu ook Synaeda - wordt de VR-bril 

gebruikt om mensen met een paniekstoornis of agorafobie 

(pleinvrees) te behandelen. De VRET-behandeling is een 

aanvulling op de reguliere Exposure Therapie waarbij mensen 

stapje voor stapje worden blootgesteld aan situaties waar ze 

angstig voor zijn, zodat ze leren dat er niets gebeurt. Die vorm 

van therapie is heel intensief, omdat cliënten vaak eerst nog 

angstiger worden en het niet altijd mogelijk is om angstige 

situaties op elk moment op te zoeken.’

André begeleidt cliënten met paniekstoornissen en zet 

daarbij naast gangbare behandelmethoden ook VRET in. ‘Met 

de bril op zien mensen situaties waarin ze paniekaanvallen 

kunnen krijgen. Het Zaailand is daarvan een voorbeeld, maar 

ook de bioscoop, de Hema en de bus. En daarin verschilt onze 

behandeling van veel andere VR-behandelingen: in plaats van 

animatiebeelden, gebruiken we filmpjes van de echte wereld. 

Sjoerd vult aan: ‘Elke situatie heeft vijf verschillende levels. 

Level één is het ‘makkelijkste’ level, bijvoorbeeld een lege bus 

en level vijf het moeilijkste: een bus stampvol reizigers. Elk 

filmpje duurt vijf minuten en wordt daarna herhaald, omdat 

vijf minuten simpelweg te kort zijn om effect te hebben.’  >

DE WERELD 
DOOR EEN 
VIRTUELE BRIL 

Virtual Reality Exposure Therapy VRET
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Een mooie brugfunctie

Voor iemand die nog nooit een VR-bril heeft gedragen, is het moeilijk 

voor te stellen dat filmpjes effect hebben. ‘Het idee is dat de stap 

tussen praten over je angst en de confrontatie ermee aangaan in het 

echte leven, voor veel mensen te groot is. We starten met cognitieve 

therapie om mensen op gedachteniveau al met hun angst te leren 

omgaan. VRET heeft dan een mooie brugfunctie: je kunt op een veilige 

manier oefenen en daarmee is de drempel om daarna naar buiten 

te gaan, in de bus te zitten of te winkelen een stuk lager. Inmiddels 

blijkt ook uit onderzoek dat VRET net zo effectief is als de reguliere 

behandeling,’ vertelt André. Daarvoor moet de therapie wel aan drie 

belangrijke voorwaarden voldoen:

1. Als je de bril draagt en naar de filmpjes kijkt, heb je echt het 

gevoel dat je daar bent. 

2. De filmpjes wekken dezelfde angstreactie op als dat iemand in 

een echte supermarkt staat. 

3. Wat je ziet op de filmpjes, kun je generaliseren naar de echte 

wereld. Dus als je niet meer bang bent voor de supermarkt in de 

virtuele wereld, dan zou je ook niet meer bang moeten zijn voor 

de echte supermarkt. 

Ook thuis oefenen

Waar het bij veel digitale toepassingen in de zorg om draait, is dat 

behandeling of contact minder afhangt van tijd en plaats. VRET is 

daar een goed voorbeeld van, want naast de behandelsessies met een 

psycholoog, kunnen cliënten ook zelf thuis oefenen. André legt uit hoe 

dat werkt: ‘Tegenwoordig koop je voor een paar euro zo’n kartonnen 

VR-bril. Ik geef cliënten soms huiswerk mee. In de sessie bepalen 

we dan met welke filmpjes iemand aan de slag gaat en hoe vaak hij 

dat doet. De cliënt bepaalt zelf tijd en locatie. En dat is bijvoorbeeld 

heel handig als iemand op Ameland woont en het – met zijn 

paniekstoornis – een hele onderneming is om naar de behandeling te 

komen.’

Aan de frontlinie

André is zelf heel enthousiast over de behandeling. Niet alleen omdat 

hij ziet dat het echt werkt, maar ook omdat het zijn werk nog leuker 

maakt: ‘VR-toepassingen in de zorg zijn nog relatief nieuw. Er zijn in 

Nederland verschillende projecten. Zo doen ze in Utrecht onderzoek 

naar VR bij de behandeling van anorexia en in Groningen kijken ze 

naar de effecten bij psychotische stoornissen. Het is onwijs leuk 

om aan de frontlinie te staan van een nieuwe technologie. Je kunt 

bovendien veel sneller de autonomie teruggeven aan de cliënt, omdat 

hij er zelfstandig mee aan de slag kan. Het past daarom goed binnen 

de herstelvisie. En last but not least: VRET zorgt op langere termijn 

ook voor lagere kosten.’

Een virtueel kijkje in de toekomst

Op de vraag hoe André de toekomst van VR in de zorg ziet, beginnen 

zijn ogen te glimmen en verschijnt er een grote grijns op zijn 

gezicht: ‘Ken je het holodeck uit de Startrek-films? Volgens mij is 

dat de toekomst van VR, dat zou toch fantastisch zijn? En dan in 

combinatie met artificial intelligence, dat er een virtuele coach wordt 

geprojecteerd. Want mijn ultieme toekomstdroom is dat geestelijke 

gezondheidszorg over honderd jaar overbodig is, omdat we optimaal 

gebruikmaken van alle digitale mogelijkheden die er zijn. Mooi dat ik 

daar alvast een klein begin mee kan maken, toch?’

Hij is een ondernemend type, met een eigen zaak. Een aantal 

jaren geleden reed hij zonder erbij na te denken in zijn uppie 

naar Zuid-Frankrijk. De lange files zorgden hooguit voor wat 

sanitair ongemak. Hoe anders was het een paar jaar later, 

toen hij niet meer alleen in de auto durfde te stappen om 

van Harlingen naar Franeker te rijden. Mark Jorna (31) over 

hoe hij van de ene op de andere dag paniekaanvallen kreeg 

en hoe VRET hem op weg geholpen heeft naar een leven 

zonder angst.

‘De eerste keer was ik in de winkel, ik wilde net afrekenen. Ik 

werd helemaal naar, maar had niet in de gaten wat er aan 

de hand was. Drie weken later overviel datzelfde gevoel mij 

nog een keer. Ik zat in de auto voor de brug te wachten, voor 

en achter mij stonden auto’s. Ik kon geen kant op en van die 

gedachte raakte ik in paniek. Daarna werd ik ook een keer 

middenin de nacht angstig wakker. Ik was alleen en dat linkte 

ik in mijn hoofd weer aan de angst, waardoor ik daarna niet 

meer alleen durfde te zijn’, vertelt Mark. 

In een periode van nog geen twee maanden veranderde 

Marks leven radicaal. Naar de winkel, autorijden of even de 

hond uitlaten; hij durfde niet meer. ‘Wat me vooral in de 

greep hield, waren niet de paniekaanvallen zelf, maar de 

gedachte dat ik er weer een zou krijgen. Ik wilde daardoor 

niets meer alleen doen. Dus ging mijn toenmalige vriendin 

met me mee, als ik voor mijn werk naar klanten moest. De 

gedachte dat er iemand bij me was die me goed kende, stelde 

me dan een beetje gerust.’

Mark besefte dat het zo niet langer kon en ging naar de 

huisarts. Uiteindelijk kwam hij bij André terecht. 

‘Toen ik de eerste keer van VRET hoorde, was ik wel sceptisch. 

Je weet gewoon dat het niet echt is, het is alsof je naar een 

film zit te kijken. Maar ik was op dat moment bereid alles aan 

te grijpen om van mijn angst af te komen.’

Na een aantal gesprekken met André, kreeg Mark de 

bril op. ‘Dat was best wel een aparte ervaring. Ik werd er 

eerst duizelig van, omdat je het beeld recht op je ogen 

hebt. Het was ook best wel echt. Ik weet nog dat ik in een 

virtuele bioscoop zat en dat mensen voor mij langs liepen. 

Automatisch trok ik mijn benen in om ze erlangs te laten.’

André liet Mark verschillende filmpjes zien, om te kijken welk 

effect de filmpjes op hem hadden. ‘Dat was verschillend’, zegt 

Mark. ‘Sommige filmpjes deden me helemaal niets, maar 

de filmpjes met de bus en drukke gelegenheden, triggerden 

mij juist heel erg. Uiteindelijk heb ik zo’n zes behandelingen 

gehad. Toen had ik alle levels doorlopen en was het voor mij 

wel klaar.’

Voor Mark bestond zijn behandeling uit een mix van oefenen 

met de bril en vervolgens in het echte leven testen hoe het 

ging. Volgens Mark is het juist heel goed om in twee stappen 

de confrontatie met zijn angsten aan te gaan: ‘De bril zorgt 

ervoor dat je aan situaties went en dat je angst afneemt. 

Daarmee werd voor mij de drempel een stuk lager om ook 

naar buiten te gaan. Ik vind het trouwens nog steeds moeilijk 

om stukken alleen te rijden. Het blijft nog wel in mijn hoofd 

spoken dat ik een paniekaanval kan krijgen. Ik ben er dus 

nog niet helemaal klaar mee. Het verschil is dat ik nu wel de 

dingen onderneem, die ik vóór mijn behandeling echt niet 

meer durfde.’  

Het 
verhaal 

van 
Mark

Krijgt André Geraldine Kemper over de plank?

Lukt het André Tjaarda om Geraldine Kemper in 45 minuten van 

haar hoogtevrees af te helpen? Onlangs waren de opnames van het 

programma Proefkonijnen van BNN-VARA. Onder begeleiding van 

André en met een VR-bril kijkt Geraldine haar grootste angst recht 

in de ogen: in een virtuele, maar levensechte wereld moet ze over 

een smalle plank op grote hoogte lopen. Hiervoor werd de HTC Vive 

gebruikt, een VR-bril waarmee je door de virtuele wereld kunt lopen. 

Of André Geraldine daadwerkelijk zo ver krijgt, laten we nog even in 

het midden. De uitzending met André erin wordt naar verwachting in 

februari of maart 2017 uitgezonden. Proefkonijnen van BNN-VARA is 

te zien op NPO3. 

‘De bril zorgt ervoor 

dat je aan situaties 

went en dat je angst 

afneemt’

VRET
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Het was iets nieuws. Iets spannends. Iets moois ook. Maar is het nuttig? Is het 

noodzakelijk? De door GGZ Friesland mede georganiseerde Dutch Health Hackathon 

(DHH) was hoe dan ook een prachtig voorbeeld van innovatie. Want: zonder ideeën geen 

oplossingen. In 2017 (23 en 24 september) komt er weer een editie, dit keer volledig 

gesubsidieerd, zo is het vergevorderde plan. Tijd voor een nadere kennismaking met dit 

fenomeen. 

Eerst maar eens de Dikke van Dale erbij pakken. Wat zegt het aloude groot woordenboek der 

Nederlandse taal over dit niet alleen betrekkelijke nieuwe fenomeen, maar ook betrekkelijk nieuwe 

woord in onze hedendaagse vocabulaire? 

Het antwoord: niets. 

Tekenend voor het innovatieve karakter van het fenomeen hackathon is dat ze als woord an sich nog 

niet eens deel uitmaakt van wat je gerust de bijbel van de Nederlandse taal mag noemen.

Hacka-wat? Hackathon!

Geen nood, gelukkig kunnen wij als GGZ Friesland ook zelf het begrip 

definiëren: ‘Een Hackathon is een evenement waarbij verschillende 

disciplines bij elkaar worden gezet om één of meerdere vraagstukken op 

te lossen binnen een bepaalde tijd. Het doel van een Hackathon is om 

nieuwe inzichten te verkrijgen, te inspireren en kennis te delen. Maar 

ook om innovatieve toepassingen te ontwikkelen.’

Was getekend: de opstellers van het plan voor een nieuwe Hackathon 

die, als het goed is, plaatsvindt in het najaar van 2017. Onder de 

vlag van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) gaat GGZ 

Friesland een Hackathon organiseren met als doel innovaties ten 

behoeve van Healthy Ageing in onze provincie. 

Ouderen moeten gezond ouder kunnen worden; daarom is innovatie 

nodig én dienen de zorgprofessionals van de toekomst nu al te 

worden opgeleid om in dit nieuwe zorglandschap zorg te verlenen.

Terug in de tijd: 2015

In het weekend van 5 en 6 september 2015 organiseerde GGZ 

Friesland de Dutch Health Hackathon 2015 (DHH 2015). Deze vond 

plaats in ‘De Blokhuispoort’ in Leeuwarden. Tijdens deze Hackathon 

hebben meer dan tweehonderd deelnemers zich vrijwillig dertig uur 

opgesloten om zo innovatieve ideeën te bedenken voor de geestelijke 

gezondheidszorg. 

Deze editie heeft innovators, zorgprofessionals én patiënten samen 

gebracht en hier zijn tal van nieuwe concepten uit naar voren 

gekomen. Een aantal zijn daadwerkelijk binnen GGZ Friesland 

geïmplementeerd. GGZ Friesland wil het netwerk, de opgedane kennis 

en de ervaring van de DHH 2015 benutten om in 2017 opnieuw een 

succesvolle Hackathon neer te zetten.

Het hoe en waarom

In Nederland neemt de vergrijzing en daarmee de zorgvraag toe. Dit 

heeft tot gevolg dat de zorg complexer wordt en zorguitgaven hoger 

worden. Door krimpende budgetten en een groeiend aantal ouderen 

die in de toekomst zorg nodig hebben, is een transitie nodig.

Slimme en nieuwe oplossingen bedenken die bijdragen aan de 

kwaliteit van leven en het leefplezier van ouderen; dat is een 

voornaam streven. Daarnaast worden nieuwe inzichten verschaft die 

als basis kunnen dienen voor sterke innovaties. Tijdens de Healthy 

Ageing Hackathon 2017 is het doel om cliënten, (young) professionals 

en creatieve geesten bijeen te brengen om op die manier tot nieuwe 

inzichten te komen.  >

Nut en noodzaak van een Hackathon

Zonder 
ideeën 
geen 
oplossingen

hackathonhackathon
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Melroy Polhoud was een van de mensen die namens GGZ 

Friesland betrokken was bij de organisatie van de Dutch 

Health Hackathon in 2015. Tijd voor een korte terugblik. 

Wat was jouw rol voor en tijdens de Hackathon?

‘Mijn taak tijdens de hackathon was om bedrijven, hackers, 

creatievelingen en zorgprofessionals bij het evenement 

aan te laten sluiten. Vanuit mijn ervaring van het vele 

bezoeken van hackathons heb ik mee gedacht in het concept, 

randvoorwaarden voor de hackathon en de aankleding ervan.’

Vond je de Hackathon een succes en zo ja, waarom?

‘Het grootste succes is de co-creatie die ontstaan is tijdens 

de hackathon. Allerlei verschillende beroepsgroepen werkten 

samen aan één doel, het verbeteren van de geestelijke 

gezondheidszorg.’

Hoe waren de reacties van deelnemers aan de Hackathon?

‘Wat we veel terug kregen, was dat deze hackathon goed 

en gestructureerd verliep. Verder was er een diversiteit aan 

deelnemers, lezingen en activiteiten waardoor het steeds 

bleef boeien.’

Wat is je het meest bijgebleven van de vorige editie?

‘De gedrevenheid van de deelnemers. Het was prachtig om 

te zien dat mensen die in hun leven nog nooit iets te maken 

hebben gehad met de geestelijke gezondheidzorg zoveel wil 

en motivatie hadden om daadwerkelijk nieuwe ideeën te 

bedenken voor deze sector.’ 

De Hackathon is een voorbeeld van innovatie. Hoe belangrijk 

vind je dat in de ggz-sector?

‘Er wordt steeds meer verwacht van mensen binnen onze 

samenleving; men moet aan steeds hogere verwachtingen 

voldoen. Het is van groot belang om de veranderende en 

toenemende digitale wereld te omarmen als geestelijke 

gezondheidszorginstelling. Het kan een wezenlijk verschil 

maken op het gebied van preventie; het biedt tal van 

mogelijkheden om op tijd symptomen te kunnen herkennen.’

Oké, maar hoe gaat zoiets?

Er wordt gewerkt in groepen met verschillende disciplines. Hierbij is 

de hypothese dat de deelnemers nieuwe inzichten vergaren. 

Daarnaast is er tijdens het evenement ruimte voor tussentijdse 

presentaties van de verschillende groepen. Zij bespreken dan hun 

voortgang en vertellen waar ze tegenaan lopen. Hierdoor kan 

collectief gekeken worden naar de voortgang van een groep en daarbij 

kunnen oplossingen aangedragen worden. 

Een belangrijke succesfactor voor de Hackathon is de aanwezigheid 

van kennis en kunde. Nieuwe trends, technologieën en vernieuwde 

inzichten krijgen, zowel binnen als buiten de zorg, een belangrijke 

plek binnen de Hackathon. De aanwezigheid van inspirerende 

sprekers en teamcoaches, maar ook de nieuwste gadgets, is een 

must. De deelnemers van de hackathon worden getriggerd door de 

opgedane kennis en toepassingen.

Tijdens de Hackathon zullen tweehonderd deelnemers, verdeeld in 

teams, gedurende een periode van minimaal 24 uur werken aan 

thema’s en opdrachten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van 

ouderen. Het werken aan thema’s betekent het ontwikkelen van 

innovatieve software. Denk hierbij aan apps en websites. Maar ook 

aan hardware zoals slimme sensoren of domotica-oplossingen. 

Tot slot wordt gewerkt aan innovatieve concepten, nieuwe 

bedrijfsmodellen, zorgvormen of andere sociale innovaties. De teams 

zijn multidisciplinair. Ze werken aan thema’s of opdrachten die vooraf 

door de organisatie zijn opgesteld. De invulling ervan is aan de teams 

zelf.

Tijdens de Hackathon kan een team non-stop ontwikkelen. Er is 

ook een parallelprogramma met inspiratiesessies, workshops en 

lezingen. Daarnaast zijn er coaches die vanuit hun expertise de teams 

ondersteunen bij hun opdracht.  

Melroy Polhoud: 
co-creatie grootste 

succes van 
Hackathon 2015!

Vier pijlers van een goede Hackathon
CONCEPT: Het concept van de hackathon omvat het thema, maar 

ook de opdrachten waar de deelnemers gedurende de hackathon 

aan werken. Uit het concept vloeit marketing en communicatie 

voort ten behoeve van werving van deelnemers, professionals, 

bedrijven en organisaties. Het concept zal de gehele hackathon 

terug te vinden zijn in activiteiten, aankleding, externe uitingen, 

presentaties, workshops en locatie. 

LOCATIE: De locatie moet een deelnemersveld van tweehonderd 

mensen kunnen herbergen. Er dient een podium of ruimte 

aanwezig te zijn waar presentaties en workshops kunnen worden 

gehouden en waar ontspanningsmogelijkheden zijn. De locatie 

moet inspirerend zijn, want het evenement gaat om creativiteit 

en de deelnemers zullen twee dagen aanwezig zijn. Daarnaast 

moet de locatie aansluiten bij het overkoepelende concept én 

slaapmogelijkheid kunnen bieden.

KENNIS: Er komen workshops en/of lezingen; dat is een 

parallelprogramma naast het ontwikkelen. Dit programma bestaat 

uit inspirerende sessies over diverse onderwerpen. Dit kan technisch 

of bedrijfskundig zijn, maar ook zorginhoudelijke informatie is erg 

belangrijk. Speciale teamcoaches ondersteunen de teams met de 

ontwikkeling. Een teamcoach brengt specifieke kennis en ervaring 

met betrekking tot het thema of opdracht van het team. 

DEELNEMERS: Dit zijn (young) professionals uit de zorg, 

maar ook uit de ICT of met een marketing- of bedrijfskundige 

achtergrond. Net als studenten van MBO en HBO, vanuit de 

samenwerkingspartners. De deelnemers worden geworven vanuit 

het netwerk van de Dutch Health Hackathon 2015, maar ook vanuit 

netwerken van de partners vanuit het CIV. 

hackathon
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Innoveren is vooral
          heel leuk

innoveren

Anders dan universiteiten, richten hogescholen zich primair 

op toegepast onderzoek. ‘Dat maakt het werken aan een 

hogeschool juist zo ontzettend leuk. Je doet praktijkgericht 

onderzoek: we gaan samen met de kenniskring op zoek 

naar vraagstukken vanuit de praktijk en daarmee gaan we 

vervolgens aan de slag, samen met docenten en studenten 

vanuit verschillende opleidingen. Die kennis bundelen we in 

een onderzoek, zonder dat we van tevoren precies weten wat 

eruit komt. Je legt zo een hele mooie verbinding tussen het 

onderwijs en het werkveld’, vertelt Nynke enthousiast. 

Bewezen

Dat er vanuit de zorg steeds meer aandacht - en dus vaak ook 

- meer geld is voor digitale innovatie, juicht Nynke als lector 

natuurlijk toe. Ze is echter ook kritisch: ‘Er wordt ontzettend 

veel tijd, moeite en geld gestoken in het ontwikkelen van 

digitale toepassingen of een organisatie komt bij mij en zegt: 

we willen iets leuks, we willen virtual reality. En dan is mijn 

vraag: Waarom willen jullie dat? Wat ik duidelijk wil maken: 

veel bedachte toepassingen zijn helemaal geen antwoord 

op een vraag. Ze zijn bedacht voor mensen, maar niet met 

mensen. Je moet eerst weten welke vragen en behoeftes 

er zijn, voordat je überhaupt in oplossingen kunt denken. 

Vaak gaat het zoeken naar oplossingen gepaard met het 

verhelderen van de vraag en behoefte van de gebruiker.’

Nynke maakt binnen haar lectoraat daarom gebruik van 

design research voor het ontwerpen of doorontwikkelen van 

digitale toepassingen. In deze methode staat de gebruiker 

centraal. ‘Wij gaan eerst samen met de gebruikers kijken wat 

ze willen, wat ze nodig hebben en hoe dat bijvoorbeeld past 

binnen de behandeling die ze nu volgen. Van daaruit laat ik 

studenten de literatuur erbij pakken om te kijken wat er al 

bekend is en wat er al ontwikkeld is op dat gebied. Zo kom 

je tot een evidence-based productidee, dus gebaseerd op 

bewezen (gedragsveranderings-)methodes. Daar stopt het 

echter niet. Gebruikers gaan in korte opeenvolgende periodes 

van enkele weken - sprints - het product testen, geven hun 

feedback en wij passen het product weer aan. Zo kom je tot 

iets dat echt van betekenis is voor de mensen die het gaan 

gebruiken.’

Concrete onderzoeken van het lectoraat

Er lopen veel verschillende onderzoeken, regelmatig 

in samenwerking met GGZ Friesland, maar ook met 

andere organisaties. Nynke werd onlangs benaderd door 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). ‘In de kliniek 

Vossenloo in Eelde zitten jongeren tussen de 14 en 23 jaar 

die in vier maanden afkicken van een heftige verslaving, zoals 

coke-, cannabis- of GHB-verslaving. Afkicken gaat vaak goed 

zolang ze in de kliniek zitten, maar als ze een weekend naar 

huis gaan, is het veel moeilijker om weerstand te bieden. 

Vrienden blowen, de drankflessen staan thuis op tafel. 

VNN heeft gevraagd om iets te bedenken waarmee we de 

jongeren kunnen helpen om ook in dat soort situaties goed 

om te gaan met hun verslaving. Je kunt dan denken aan een 

serious game of virtual reality: een digitale toepassing die 

goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. We zijn 

net gestart, dus wat er precies uit gaat komen weten we nog 

niet. Ook al zouden we de behandeling voor de jeugd alleen 

maar leuker maken, dan is het wat mij betreft al een succes. 

Als we er dan ook terugval mee kunnen voorkomen, dat zou 

natuurlijk fantastisch zijn.’  >

Waar universiteiten een leerstoel kennen voor fundamenteel 

onderzoek, kom je op hogescholen lectoraten tegen. Nynke 

Boonstra is lector Zorg en Innovatie in de Psychiatrie aan de 

NHL Hogeschool in Leeuwarden.
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Zeventien jaar is-ie pas, maar nu al een fenomeen en expert tegelijk 

op het gebied van beveiliging van digitale gegevens. Het ontdekken 

en melden van gaten in de beveiliging is iets dat Mischa al honderden 

keren heeft gedaan; ook in opdracht van bedrijven zelf. ‘Ethisch 

hacken’ heet het in de volksmond. Maar met die term is Mischa niet 

blij. ‘Dat klinkt zo negatief. Ik ben beveiligingsonderzoeker. Zo noem ik 

het liever. Hacken heeft meteen een negatieve associatie.’

En dat terwijl het werk - ja, het is een fulltime baan en beslist geen 

hobby – allesbehalve negatief is. Want het is dankzij mensen als 

Mischa dat bedrijven, instellingen, de overheid en wat al niet meer 

erachter komen dat er aan hun beveiliging iets mankeert. Doel is 

bewustwording en natuurlijk het oplossen ervan. In de medische 

sector, dus óók de geestelijke gezondheidssector, zijn er eveneens 

risico’s.

Neem GGZ Friesland. Privacy van cliënten is van groot belang, de 

bescherming van hun persoonsgegevens dus ook. Maar ja, wat 

moeten kwaadwillenden nu met gegevens van onze cliënten?  

Mischa: ‘Persoonsgegevens zijn de kroonjuwelen van bedrijven 

en instellingen. Als dergelijke gegevens in verkeerde handen 

komen, kunnen ze zomaar doorverkocht worden. Maar ook kan er 

gechanteerd worden, of het wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het 

doen van valse uitkeringsaanvragen.’

Volgens Mischa is het niet zo dat in de medische wereld sprake is van 

onderschatting of naïviteit. Binnen de gezondheidssector wordt ook 

heus erkend dat er gevaren zijn. De denkfout is echter dat er vaak 

gedacht wordt dat er niets te halen valt. ‘Dan is er een opvatting als: 

wat zouden ze nou bij ons te zoeken hebben?’

Geen paniek: het wil niet zeggen dat er bijvoorbeeld bij GGZ Friesland 

iets niet klopt. Integendeel. Heus niet elk bedrijf of instelling heeft 

per se een zorgwekkend lek in de internetbeveiliging. Maar toch 

raadt Mischa aan om waakzaam te zijn én te blijven. ‘Bedrijven en 

instellingen doen er goed aan om een IT-bedrijf in de hand te nemen 

die eens de beveiliging controleert van buitenaf. Neem vervolgens een 

advies ter harte, doe er iets aan.’  >

   ‘ethisch hacken’
Er valt meer te halen dan bedrijven denken

De beveiliging van persoonsgegevens is een hot item. Bij bedrijven, bij de overheid, bij 

consumenten ook. Gelukkig zijn er mensen zoals Mischa Rick van Geelen die zo vaardig 

zijn dat ze lekken opsporen en melden, zodat er iets aan gedaan kan worden. Over 

hacken, beveiliging en tips; óók voor iedereen binnen GGZ Friesland.

Hoewel er veel aandacht is voor digitale oplossingen, gaat het daar 

niet altijd over. De Raad van Bestuur van GGZ Friesland heeft Nynke 

gevraagd om onderzoek te doen naar verwarde personen. Een term 

die veelvuldig gebruikt en misbruikt wordt, maar niemand weet 

precies wie er met verwarde personen wordt bedoeld. Inmiddels heeft 

Nynke ook VNN, Zienn en de politie bij het onderzoek betrokken: ‘In 

dit onderzoek zoeken we heel veel verbinding. Niet alleen met de 

ketenpartners die nauw betrokken zijn bij de problematiek, maar 

ook binnen de NHL. Ik werk nauw samen met collega's in het sociale 

domein. Ik denk dat daar ook de oplossing ligt: de kennis vanuit 

de zorg bundelen met de kennis uit het sociale domein. We laten 

studenten nu onderzoeken wat we al weten over de doelgroep. 

Wie zijn het, wat is de psychosociale context en welke klachten 

hebben ze? We bekijken of we daar trends in kunnen ontdekken: 

zijn het misschien meer ouderen of mensen met een verstandelijke 

beperking? We kijken tegelijkertijd ook over de grenzen: Speelt het in 

het buitenland ook en hoe wordt er daar naar gekeken?’

De toekomst is nog ver weg

Dat de digitale ontwikkelingen razendsnel gaan, staat voor Nynke 

vast. Ze denkt dat het de komende jaren exponentieel groeit. 

Patiënten krijgen steeds meer kennis en keuzemogelijkheden. De 

vernieuwingen en digitalisering in de zorg vragen ook iets anders van 

de zorgprofessionals. ‘Dat de zorg er over twintig jaar anders uitziet 

is duidelijk’, zegt Nynke. ‘Maar twintig jaar is nog best ver weg. We 

weten sowieso nog niet hoe onze wereld er dan uitziet. Die verandert 

ook niet van de ene op de andere dag. Daar groei je vanzelf in. We 

maken met elkaar die toekomst en het is belangrijk dat we daar op 

voorbereid zijn. Dat begint wat mij betreft in het onderwijs.’

Voor wie digitalisering in de zorg met argusogen bekijkt, heeft Nynke 

nog een boodschap: ‘Innovaties in de zorg maken je werk veel leuker, 

en nog belangrijker: voor cliënten is het ook veel leuker en fijner. Kijk 

naar de mogelijkheden en probeer dingen. Want dan ontdek je niet 

alleen hoe handig het is, maar vooral hoeveel plezier je eraan kunt 

beleven.’  

NOG MEER ONDERZOEK

• Smart Alert: een app met als doel mogelijk manische of 

depressieve terugval van gebruikers te voorspellen. In nauwe 

samenwerking met het Innovatieplatform van GGZ Friesland.

• Onderzoek in samenwerking met Kinnik, Accare, Kinder- en 

jeugdpsychiatrie GGZ Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen, 

Hanzehogeschool en Windesheim naar het ontwikkelen van een 

digitale tool om sociale vaardigheden van kinderen met autisme 

te verbeteren. 

• Ter ondersteuning van verpleegkundige diagnostiek wordt 

in toenemende mate gebruikgemaakt van de International 

Classification of Functioning (ICF). Het lectoraat richt zich op 

de ontwikkeling van (digitale) tools ter ondersteuning van de 

implementatie van ICF binnen de organisatie.

• Onderzoek op verzoek van de geneesheer-directeur om inzicht 

te krijgen in het gebruik van dwangmaatregelen binnen de 

volwassen HIC klinieken van GGZ Friesland. 

• Op verzoek van verpleegkundigen is vorig jaar een start gemaakt 

met onderzoek naar de mondgezondheid van patiënten met een 

psychotische kwetsbaarheid.

• In samenwerking met verschillende afdelingen binnen  

GGZ Friesland en met andere instellingen doet het lectoraat 

onderzoek naar herstel. Wat is herstel voor ouderen? Welke 

factoren dragen bij aan herstel in verschillende fasen van de 

behandeling en met welke meetinstrumenten kun je herstel het 

beste meten?

• Stel je voor dat je alle kennis van alle specialisten op een vakgebied 

én alle wetenschappelijke inzichten in een computer kunt 

samenbrengen. En deze kennis bij ieder nieuw inzicht direct zou 

kunnen updaten. Daar kan geen mens tegenop! GGZ Friesland 

werkt in samenwerking met het UMCG aan de ontwikkeling van 

een screener om psychische klachten in kaart te brengen, waarbij 

we gebruikmaken van deze principes.

‘Innovaties in de zorg maken je werk 

veel leuker, en nog belangrijker: voor 

cliënten is het ook veel leuker en fijner’

ethisch hacken
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Ook in de privésituatie is en blijft voorzichtigheid geboden. Het 

fenomeen phishing - emails die sprekend lijken op echte mails, maar 

ondertussen nep zijn - is bekend; criminelen verdienen er veel geld 

mee. ‘Om je gegevens te beveiligen moet je alert zijn. Maak ook altijd 

backups en wees niet te nonchalant’, adviseert Mischa. 

‘Persoonsgegevens zijn de 

kroonjuwelen van bedrijven

en instellingen’
Overigens ziet hij binnen bepaalde sectoren en in het bedrijfsleven 

opvallende verschillen. ‘Neem bijvoorbeeld oliebedrijven. Die doen 

heel moeilijk. Maar luchtvaartmaatschappijen staan dan weer heel 

open voor het opsporen van lekken in hun systemen en beveiliging. 

Die vinden dat belangrijk om te weten. En in de gezondheidszorg is 

het een beetje dubbel, daar zijn de reacties en opvattingen gemengd.’

Werk aan de winkel dus? Mischa wikt en weegt zijn antwoord, 

alsmede zijn woorden. ‘In Nederland is het wel beter dan gemiddeld. 

Aan de andere kant: het blijft op dit gebied dweilen met de kraan 

open, het kan beter.’ 

Gegevens weg = bijna 1 miljoen euro boete

Dat bedrijven en instellingen hun beveiliging van persoonsgegevens 

maar beter serieus kunnen nemen, blijkt uit de wettelijke 

maatregelen op dit gebied. Mischa: ‘Als persoonsgegevens op straat 

belanden en het blijkt dat het te wijten is aan nalatigheid, is de boete 

fors.’ Dat klopt, zo leert een check-dubbelcheck. De boete kan oplopen 

tot 810.000 euro of 10 procent van de jaaromzet.

Vanaf begin dit jaar is er een meldplicht voor datalekken van 

persoons- of personeelsgegevens. Dat betekent dat IT-afdelingen 

en ook HRM-afdelingen ermee te maken hebben. Bij zo’n lek kan 

het gaan om een hack, een technisch mankement of de gevolgen 

van bijvoorbeeld een kwijtgeraakte telefoon of laptop van een 

medewerker. Wordt een datalek niet gemeld aan het College 

Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dan kan, na een waarschuwing 

om de gegevens op orde te krijgen, de eerder genoemde boete 

opgelegd worden. 

Zorgwekkend is dat uit onderzoek dit jaar bleek dat maar liefst 

58 procent van de IT-managers bij overheid en in andere sectoren 

niet wist van de meldplicht en de mogelijke boete.

Wie?

Mischa Rick van Geelen, geboren op 12 juli 1999,

woonachtig in Alkmaar. 

Wat?

Digitaal Beveiligingsexpert, oftewel iemand die soft- en 

hardware van bedrijven (in opdracht) controleert om de 

bedrijven dan te wijzen op kwetsbaarheden. Die worden 

niet publiekelijk kenbaar gemaakt, maar wel aan de 

bedrijven zelf. Dit wordt Responsible Disclosure genoemd. 

Waar?

Bij bedrijven en instellingen in allerhande sectoren en ook 

bij de overheid. Mischa wees onder meer al ABN Amro, de 

Belastingdienst, Sony, KPN en Microsoft op kwetsbaarheden.

ethisch hacken

Hoe zit het met de persoonsbeveiliging bij GGZ Friesland?

De wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens 

is niet mals (zie kader vorige pagina). En dus is de logische vraag die je 

jezelf stelt: hoe zit het bij GGZ Friesland op dit gebied? Hielko Ophoff 

weet er alles van. De manager Informatiemanagement reageert op 

de wetgeving, de gevolgen voor bedrijven en de maatregelen die 

genomen worden.

Een datalek bij een bedrijf is iets dat zeer serieus moet worden 

genomen. Daarover is iedereen het eens, van publiek tot bedrijven 

of instellingen en overheid. Indien privacygevoelige informatie op 

straat belandt en uit een onderzoek vervolgens blijkt dat er sprake is 

geweest van nalatigheid dan zijn de boetes hoog. Ze kunnen oplopen 

tot ruim acht ton of 10 procent van de jaaromzet.

Hielko, wat vind je van de wetgeving op dit gebied?

‘Op zich is het een prima wetgeving, want bescherming van 

persoonsgegevens is enorm belangrijk. Privacy-bewaking is een groot 

aandachtspunt in de samenleving, bij bedrijven en instellingen. Je 

moet voortdurend goed beseffen waar je mee bezig bent op dat 

gebied en ook hóe je ermee omgaat. Aan de andere kant: de boetes 

zijn wel erg hoog, zijn ook gebaseerd op Microsoft-achtige bedrijven. 

Zijn de boetes te hoog?

‘Een hoge boete kan zomaar de doodsteek zijn voor een zorginstelling. 

Je zal maar met moeite quitte draaien en dan een boete zoals deze 

krijgen. Dus of dat de juiste bedragen of percentages zijn… Mogelijk 

vallen de boetes in de praktijk veel lager uit voor zorginstellingen, er is

nog geen jurisprudentie.

Hoe staat de bescherming van persoonsgegevens er binnen 

GGZ Friesland voor?

‘Wij hebben een continue monitoring van onze systemen. Daarvoor 

hebben we een extern bedrijf ingeschakeld die gespecialiseerd is op 

dit gebied. Zij controleren alles en rapporteren ook steeds aan ons. 

Wij zijn er dus heel veel mee bezig. Het risico van een datalek bestaat 

natuurlijk altijd nog, ook als je er nog zo alert op bent. Maar je wilt het 

zoveel mogelijk uitsluiten en dat is waar we heel gericht mee bezig 

zijn. Bijvoorbeeld door het project Informatiebeveiliging.’

Uit onderzoek onder IT-managers in verschillende sectoren bleek 

afgelopen jaar dat maar liefst 58 procent niet wist van de meldplicht 

van een datalek en bijbehorende boete. Schrik je daar van?

‘Wij wisten er in ieder geval wél van. Er is zelfs een ‘Procedure 

Datalek’, dat staat in het Kwaliteitshandboek. We hebben dat speciaal 

geschreven met het oog op de nieuwe wetgeving.’ 

Er is binnen GGZ Friesland nog geen melding geweest, toch?

‘Dat klopt. Maar, let wel: een datalek is het ook als je bijvoorbeeld op 

een verjaardag privacygevoelige informatie weggeeft. Dat vergeten 

mensen soms wel eens. Het kwijtraken van een usb-stick is ook zo’n 

voorbeeld. Vaak denk je aan IT-systemen, het technische verhaal. 

Maar de menselijke kant, ook van zorgmedewerkers, is minstens zo 

risicovol.’  

‘Vaak denk je aan IT-systemen, 

het technische verhaal. Maar 

de menselijke kant, ook van 

zorgmedewerkers, is minstens 

zo risicovol.’
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ehealth in europa

Buitenlandse eHealth in de ggz-sector

Meten is weten, cijfers vertellen veel. Wie dat wil, kan legio 

onderzoeken vinden met statistische gegevens. Soms van 

tien jaar oud, soms van acht jaar oud en soms veel recenter. 

Maar cijfers zeggen vooral iets achteraf. Hoe zit het met het 

vooruit denken? Welke plannen waren of zijn er op eHealth 

gebied per land? We pakken er een paar andere landen 

dichtbij Nederland uit.

België

Sinds 1 juni 2015 is ook België in de ban van eHealth-

oplossingen voor psychische hulpverlening. Op die datum 

lanceerde de Vlaamse zorggroep Eclips gratis online 

psychologische hulpverlening via het eHealth-platform 

van Minddistrict. De organisatie werd daarmee de eerste 

Belgische zorgaanbieder die online psychologische zorg 

aanbiedt aan patiënten. 

De zorggroep is vooral actief in thuiszorg, thuisverpleging en 

woonzorgcentra en zag dat een groot deel van de patiënten 

kampt met psychische klachten. De wachtlijsten zijn lang en 

mensen ontvangen vaak geen hulp. Daarom besloot Eclips 

zorg online aan te bieden, om de patiënten met psychische 

problematiek toch te kunnen ondersteunen. 

Duitsland

De Asklepios Klinik is in Duitsland een voorloper op het 

gebied van eHealth. De zorginstelling wil door middel 

van ehealth patiënten met een pschysische stoornis een 

geïndividualiseerde behandeling bieden. Asklepios is 

een zorgconcern, bestaande uit 150 klinieken verspreid 

over Duitsland, en is daarmee de grootste 

particuliere kliniek in Europa.

De instelling ziet grote voordelen voor Duitse patiënten. Zo 

hoeven zij door de inzet van eHealth minder vaak de (grote) 

afstand naar de klinieken af te leggen en wachttijden, die in 

Duitsland vaak lang zijn, kunnen zinvol overbrugd worden. 

Hierdoor levert de kliniek meer service aan cliënten. 

‘We willen de psychiatrie ontwikkelen door het gebruik 

van moderne communicatietechnologie’, zegt Kai Hankeln, 

Group Managing Director van de Asklepios Kliniken. 

‘Natuurlijk is persoonlijk contact altijd het beginpunt van de 

behandelrelatie, maar in de loop van een behandeling met 

eHealth kan nog nauwer contact ontstaan dan in een face to 

face behandeling.’ 

Zweden

Zweden is net als Nederland, een van Europese 

koplopers op het gebied van eHealth ontwikkeling, 

concludeerde Saskia Bakker van Changing 

Healthcare. Het land kent een grote dichtheid van 

internetbreedband in de dichtbevolkte gebieden en daarmee 

een wijdverspreid en geïntegreerd internetgebruik. 

‘Toch kent Zweden, in tegenstelling tot Nederland, ook 

grote delen die nauwelijks bevolkt zijn en waar internet en 

beschikbaar breedband eerder wens dan realiteit zijn. Beide 

Europese landen kennen een soortgelijke demografische 

ontwikkeling, waardoor de urgentie voor de verdere 

ontwikkeling en opschaling van eHealth vergelijkbaar is.’  
De manier waarop mensen naar geestelijke gezondheidszorg 

kijken, waarop ze erover praten en hoe de behandelingen zijn; 

het verschilt per werelddeel, per land en zelfs per regio in een 

land. Dat geldt ook voor eHealth, de ontwikkelingen daarin en 

hoe ermee om wordt gegaan. 

Er is, met name sinds 2004, veel onderzoek gedaan 

naar ontwikkelingen in en oplossingen vóór Europese 

samenwerking op het gebied van eHealth. De Europese 

Commissie heeft het onderwerp al sinds 2004 op de politieke 

agenda. Een voorbeeld is het zogeheten ‘eHealth Action 

plan 2012-2020’. Het moet helpen om eHealth in elk van de 

28 lidstaten van de Europese Unie te verbeteren en ook om 

Europese regelgeving en samenwerking aan te passen en te 

stimuleren.

Buitenlandse eHealth in het algemeen

Elk land heeft zo zijn eigen manier om eHealth toe te passen 

in de gezondheidszorg. Een kleine verzameling van resultaten 

uit rapporten door de jaren heen, opgesteld door onder meer 

onderzoeksbureau Empirica:

• In 2013 gebruikte 60 procent van alle huisartsen in Europa 

al eHealth-toepassingen. Dat was toen al de helft (!) meer 

dan in 2007. Het ook in Nederland veelbesproken EPD 

(Elektronisch Patiënten Dossier) is de meest gebruikte 

toepassing. Dat ‘wij’ daarmee bekend zijn, is geen 

verrassing als je ziet dat Nederland koploper is op dat vlak 

in Europa: met 83 procent heeft ons land het grootste 

percentage gedigitaliseerde patiëntendossiers van alle 

EU-lidstaten. 

• Online consultaties bij zorgverleners komen in Nederland 

dan weer relatief weinig voor: slechts in 10 procent. Hoe 

anders is dat in andere Europese landen. De topdrie op dit 

gebied wordt gevormd door Estland, Kroatië en Zweden. 

Daar zijn de meeste van Europa, ook wat betreft receptuur. 

Bijna alle zorgverleners werken daar digitaal, terwijl het 

gemiddeld genomen in Europa 32 procent (één op de drie) 

is. 

• In Denemarken, Zweden en Noorwegen wordt eHealth 

in de gezondheidszorg door zowel psychiatrische als 

medische instellingen het meest toegepast, namelijk 

in 62 tot 66 procent van de gevallen. Ook wisselt bijna 

de helft (48 procent) van de zorginstellingen in die 

landen elektronisch medische gegevens uit met andere 

zorgverleners die betrokken zijn bij begeleiding en 

behandeling.

Als GGZ Friesland kijk je vooral naar je eigen achterland. En ja, over de provinciegrenzen, om te zien 

hoe ze het verderop doen. Maar hoe zit het met de ggz-sector in de rest van Europa en eHealth in het 

bijzonder? Een kijkje over de grenzen.

Een kijkje over de grens

EHEALTH IN
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e-patient dave

Vind een klik met elkaar

‘Als je iemand bent die van eHealth wil profiteren, 

moet je er voor openstaan. Maar je moet ook een 

arts hebben die er op zijn beurt voor open staat. Als 

behandelaar moet je cliënten overigens niet hoeven stimuleren. Het 

kan wel, maar alléén wanneer er een klik is op dit vlak. Uiteindelijk 

wil je beide natuurlijk hetzelfde: genezing, of op z’n minst een 

pijnbestrijdingsbehandeling. Mijn voornaamste behandelend arts 

Danny Sands zei me ooit: ‘Jij bent een online-type, Dave. Dat zie ik én 

dat weet ik. Misschien moet je eens in die-en-die groep op het web 

kijken.

Hij dacht dus met me mee. Zo hoort het. Binnen twee uur nadat 

ik mijn verhaal online postte in die groep, kreeg ik van anderen 

feitjes en praktische adviezen die tot op de dag van vandaag niet in 

vaktijdschriften of op gerenommeerde zorgwebsites te vinden zijn.’

‘Als je iemand bent die van 

eHealth wil profiteren, moet 

je er voor openstaan. Maar 

je moet ook een arts hebben 

die er op zijn beurt voor open 

staat’

Vraag naar ervaringen

‘Als behandelaar - ook als je er minder voor open staat - 

én als cliënt is het belangrijk te zoeken en luisteren naar 

ervaringen van anderen. Het wereldwijde web biedt 

veel informatie. Ook informatie die niet meehelpt voor je als arts 

richting cliënt. Maar koester de ervaringen van anderen. Ook als je 

patiënt bent. 

Ik heb lotgenoten gezocht en gevonden en vroeg ze simpelweg: Jij 

hebt zus en zo gedaan, wat was het effect? Hoe ging dat? Wat moet 

ik weten vooraf? Op die manier verzamelde ik zeventien ervaringen 

uit eerste hand. Ik voelde me voorbereid en wist wat me te wachten 

stond. Mijn dokter heeft wel eens gezegd: Ik weet niet of jij zoveel 

medicijnen had kunnen verdragen als je niet van tevoren had 

geweten wat de effecten zouden zijn. Het heeft je geholpen, die 

kennis van buitenaf.’

Wees serieus als cliënt en neem de cliënt serieus

‘Kwaliteit, kennis en daarmee de waarde voor een 

behandeling is er wat betreft kundige specialisten 

volop. Neem dat als cliënt serieus; ook als we inmiddels 

zien dat het er door het digitale tijdperk nog veel meer bronnen van 

informatie zijn. En soms zelfs betere, zoals zelfs mij eigen oncoloog 

zei. Maar toch: een kundig specialist is waardevol.

Laat cliënten op hun beurt helpen de gezondheidszorg te verbeteren. 

Laat hen sturing geven aan besluiten, zowel strategisch als praktisch. 

eHealth helpt de huidige geneeskunde op waarde te schatten én 

heeft laten zien ervoor van waarde te kunnen zijn. Ik ben er het 

voorbeeld van.’  

3 4

5

e-Patient Dave
Symbool voor velen

Wie eHealth zegt, zegt Dave deBronkart. En nee, in 

die naam zit geen tikfout. Bekend is hij wellicht niet 

bij iedereen. Maar begin je over ‘e-Patient Dave’ dan 

gaan er al snel wat belletjes rinkelen. Over zijn verhaal 

én, een handvol tips uit zijn naam voor patiënten en 

behandelaars. 

Het is dat er in de tijd van Alfred Hitchcock nog geen internet bestond, 

laat staan zoiets als het fenomeen eHealth. Maar anders had, geheel 

in lijn met een aloude film- en tegeltjeswijsheid, ‘zelfs hij het niet zo 

kunnen bedenken’. Want het verhaal van deBronkart is er een zoals 

je die zelfs als filmmaker niet of nauwelijks kunt verzinnen of als 

scenarist of scriptschrijver niet onder woorden kunt brengen.

Wat het wel is? Een feel good story van heb-ik-jou-daar. Een 

verhaal ook dat in de moderne tijd past, in de ontwikkeling van 

gezondheidszorg in het algemeen en internet in het bijzonder. Een 

succesverhaal dat in al haar facetten nut en noodzaak van eHealth 

beschrijft.

Het is ook met dank aan datzelfde internet dat we dit verhaal kunnen 

optekenen. In dit geval niet rechtstreeks uit zijn mond. Want ‘e-Patient 

Dave’ is een druk bezet man, is niet zomaar even te bereiken per mail 

of te spreken per telefoon of Skype. Zo gaat dat nu eenmaal niet een-

twee-drie als je de verpersoonlijking bent van een succesverhaal. Dan 

wil de hele wereld wat van je. En zelfs met de moderne technologie 

van vandaag de dag is dat niet zomaar te bereiken.

Het verhaal van Dave is echter tijdloos, is en blijft levendig. Biedt 

hoop, leert ons lessen en valt opnieuw en opnieuw en opnieuw te 

vertellen. Want zijn verhaal is als een leer, als een leidraad, als een 

bewijs. Voor zowel cliënten als behandelaars. Daarom bij deze, uit 

Dave’s naam, vijf tips.

Schat informatie op waarde

‘Wat is waarde? Voor een cliënt begint dat met het laten 

doen van check-ups bij je arts. Onderschat dat niet. Mijn 

kanker werd ontdekt, omdat ik me liet onderzoeken. En 

als je wat hebt, erken dat je ziek bent. Voor behandelaren is waarde 

het openstaan voor de eigen input van patiënten. Want op internet 

zitten meer mensen met kennis dan je soms denkt. Informatie over 

huidige behandelingen, ook over behandelingen die je misschien niet 

kent als arts.’ 

Wees niet anti-online, wees ook niet anti-dokter

‘Internet wordt door een deel van de medische wereld 

als een bedreiging gezien. Net als nieuwe kennis. Want 

dat ontmantelt soms de oude kennis, iets dat cardioloog 

Eric Topol onlangs nog destructief noemde. Ik zeg dan: als je blind 

bent voor dit alles, komt de klap hard aan. Wees dus niet anti-online 

als zorgsector. 

Als cliënt moet je echter ook niet anti-dokter zijn. Heus niet alles op 

internet is dé oplossing. Waarde zit uiteraard ook in de kwaliteit van 

chirurgen, artsen én in het stellen van een juiste diagnose. Het is een 

samenspel. Ik heb ook altijd mijn bevindingen voorgelegd aan mijn 

behandelaars.’

WIE IS DAVE DEBRONKART?

Als 56-jarige kreeg Dave in 2007 de diagnose nierkanker, met een 

prognose van nog zes maanden te leven. Het was een lot waar hij 

niet aan wilde toegeven. Door internet af te struinen, het ene na 

het andere gebruikersforum te bezoeken en zodoende ideeën voor 

nieuwe therapieën (en valkuilen daarvan) op te doen, probeerde de 

Canadees een experimentele behandeling - met een effectiviteit van 

destijds maar 20 procent - op het spoor.

Het was een behandeling die zelfs zijn eigen artsen niet kenden, 

maar ze stonden er open voor. Uiteindelijk redde het zijn leven. 

Sindsdien maakt Dave zich sterk voor eHealth. Hij dringt er bij 

mensen op aan het gesprek met elkaar én met artsen aan te gaan. 

Daarnaast adviseert hij om je eigen gezondheidsgegevens te kennen 

en te kunnen duiden. Dave is al jaren een veelgevraagd spreker 

op congressen, fora en ook treedt hij veelvuldig op in de media als 

boegbeeld van eHealth.

1
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e-patient
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OVERZICHT VAN ALLE MODULES

Er is een heel rijk en divers aanbod van online hulpmodules. We 

zetten ze allemaal voor je op een rijtje:

• Activeren 

• ADHD (volwassenen): Begrijp je ADHD; Ik wil afspraken 

onthouden en op tijd komen; Ik wil beter kunnen wachten; Ik 

wil beter omgaan met geld; Ik wil dat mijn omgeving me beter 

begrijpt; Ik wil denken voordat ik doe; Ik wil een opgeruimde 

omgeving; Ik wil iets af kunnen maken; Ik wil me beter 

concentreren; Ik wil meer rust in mijn hoofd; Ik wil meer structuur 

in mijn dagen; Ik wil mijn spullen makkelijker terugvinden; Ik wil 

minder last hebben van mijn gedachten; Ik wil minder uitstellen; 

Ik wil minder vergeetachtig zijn; Kijk naar de toekomst

• Autisme psycho-educatie

• Boulimia

• Delictketen en delictpreventieplan (verkorte versie)

• Depressie

• Dwang

• Een-twee-drie!

• Fobie

• Gedachteschema

• Gedachteschema (Zelfstandig)

• Gedragsexperiment

• Gegeneraliseerde angst

• Geweld in je relatie

• Gezond bewegen

• Gezonde voeding

• Herstel: Grip op geldzaken; Grip op gezondheid; Grip op je leven; 

Grip op vrije tijd en ontspanning; Grip op werk; Grip op wonen; 

Hoe sla jij de weg naar herstel in?; Op weg naar herstel;  

Positief zelfbeeld; Zinvol leven: Waar wil je naar toe?

• Leren Ontspannen

• Middelenproblematiek

• Minder Piekeren 

• Mindfulness

• Op weg naar een positief zelfbeeld

• Paniek

• Paniek hond

• Piekeren

• Psycho-educatie Persoonlijkheidsstoornissen

• Slaapproblemen

• Slapen

• Sociale angst

• Sociale vaardigheden

• Sociale vaardigheden: Contact maken; Kritiek; 'Nee' zeggen;  

Om hulp vragen; Omgaan met mensen die over je grenzen gaan

• Terugvalpreventieplan

• Uitdaagtechnieken

• Uitdaagtechnieken (Zelfstandig)

• Vaardigheidstraining trauma

• Vaardigheidstraining trauma: Verken je spanning

• Verwerking

• Waarden en doelen: richting geven aan je leven

• Zelfbeeld

Jan Huberts: 65 jaar, maar nog steeds bij de tijd!  

Jan Huberts is 65 jaar en al 32 jaar werkzaam voor 

GGZ Friesland. Jan begon als psycholoog, en is inmiddels 2,5 

jaar klinisch psycholoog voor FACT Dokkum. Voor mensen 

van zijn leeftijd is vernieuwing soms lastig, maar Jan heeft 

er geen moeite mee. Hij is een enthousiaste gebruiker van 

online hulpverlening. Jan: ‘Online hulpverlening is een leuke 

behandelmethode die niet veel tijd kost. Daarnaast kunnen 

cliënten ook hun eigen tempo bepalen, het maakt niet uit of 

ze over een module bijvoorbeeld tien of twaalf weken doen.’

Jan is de enige klinisch psycholoog bij het FACT-team 

in Dokkum. Hij is dus ook de enige die Cognitieve 

Gedragstherapie geeft. Jan: ‘De behandelmethodes voor 

Cognitieve Gedragstherapie zijn beperkt, online hulpverlening 

is een goede aanvulling op bestaande hulpverlening.’

Voor Jan zijn er alleen maar voordelen aan online 

hulpverlening. Het is een goed doordacht programma. Jan: 

‘Als ik de online behandeling zelf zou moeten geven, zou ik er 

veel sneller en minder precies doorheen gaan.’ Volgens Jan 

heeft online hulpverlening ook meer status, mensen nemen 

sneller iets van internet aan dan van hem. 

Het FACT-team in Dokkum valt onder de divisie  

Behandeling & Herstel. Dit betekent dat het uitgangspunt 

niet is om cliënten beter te laten worden, zoals bij 

Behandeling & Genezing, maar dat wordt gewerkt aan 

herstel van de cliënt. Jan: ‘Behandeling doen we wel, 

maar vaak hebben we niet genoeg tijd om te werken aan 

persoonlijk en maatschappelijk herstel’. Online hulpverlening 

is hiervoor een uitkomst en past ook perfect binnen de 

herstelvisie. Cliënten hebben alle vrijheid om verschillende 

modules te proberen, en te kijken welke aan hun wensen 

voldoet. Jan: ‘Deze werkwijze maakt dat ik niet meer degene 

ben die vertelt wat de cliënt moet doen, maar de cliënt 

bepaalt zelf. Het is dus bottom up.’ 

Ondanks dat Jan zeer positief is over online hulpverlening, 

is hij de enige uit zijn team die er gebruik van maakt. Erg 

jammer, want met de herstelmodules kan iedereen werken. 

‘Mensen kennen het nog niet, en dus gebruiken ze het niet. 

De implementatie verloopt helaas nog niet zo voorspoedig’, 

aldus Jan. Maar volgens Jan is al het begin moeilijk, en is het 

gewoon een kwestie van doen. Jan: ‘Na een week of wat zit 

je er goed in, en uiteindelijk verdien je de tijd die je erin stopt 

dubbel en dwars terug.’ En als je vragen hebt kan je altijd bij 

Jan terecht, hij helpt je graag op weg.  >

online hulpverlening

Als we het binnen GGZ Friesland over eHealth hebben, dan bedoelen we eigenlijk 

online hulpverlening. Vaak in één adem genoemd met het portaal, omdat daar de 

online behandelmodules te vinden zijn. Het zijn digitale interventies waarmee mensen 

thuis aan de slag kunnen en een aanvulling op het reguliere behandelaanbod. Met een 

mooi woord: blended behandeling. De modules zijn sinds vorig jaar in gebruik. Tijd 

voor wat cijfers en twee enthousiaste collega’s over hoe zij het gebruiken.

Hoeveel mensen maken er gebruik van? 

79 behandelaren hebben bij één of meer cliënten een online hulpmodule opgestart. 118 cliënten zijn 

actief begonnen aan een module. In 2016 zijn er duidelijk veel meer online activiteiten in vergelijking met 

de tweede helft van 2015, toen de modules voor het eerst werden aangeboden. In de loop van 2016 is het 

gebruik niet significant toegenomen.

 

Top drie divisies & behandelaren

Welke divisies scoren het hoogst op het aantal behandelaren dat online hulpverlening inzet? Een top drie: 

1. Behandeling & Genezing: 39 behandelaren 

2. Urgent & Intensief: 15 behandelaren

3. Herstel & Behandeling: 12 behandelaren

Meest gebruikte modules

Behandelaren zetten sommige modules opvallend veel vaker in dan andere modules. Een top vier van de 

meest gebruikte modules:

1. Autisme psycho-educatie 

2. Delictketen & Delictpreventieplan

3. Gedachteschema

4. Mindfulness

De volgende modules zijn rond de tien keer ingezet, maar minder vaak dan je zou verwachten:

1. Depressie

2. Gezonde voeding

3. Herstel: Grip op je leven

4. Herstel: Positief zelfbeeld

5. Minder piekeren

6. Paniek

7. Slaapproblemen

8. Sociale angst

9. Zelfbeeld 

Meer bieden dankzij 
online hulpverlening
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lean

Efficiënter werken en tegelijkertijd waarde toevoegen 

voor onze cliënten. En elke dag een beetje beter worden. 

Dat is waar het in een notendop om gaat. Ruim drie jaar 

geleden werd lean geïntroduceerd in de organisatie, met 

als hoogtepunt de uitreiking van het beste lean-idee van 

GGZ Friesland tijdens het eindejaarsevent. Teams gingen 

er fanatiek mee aan de slag en keken kritisch naar hun 

processen: waar kan het beter, leuker en efficiënter en hoe 

maken we het vooral ook beter en leuker voor onze cliënten? 

Nu, eind 2016, is het tijd voor een korte opfriscursus: hoe 

zat het ook alweer met lean, welke voorbeelden zijn er en 

waarom is het zo leuk?

Hoe zat het ook alweer? 

Toevoegen van waarde voor een klant op een moment dat de 

klant dat wil in een proces zonder verspilling. Een prachtige 

definitie van de managementfilosofie lean, maar wat wordt 

daarmee bedoeld? Het idee is dat er binnen elk werkproces 

- niet alleen in de zorg maar werkelijk in elk bedrijf - sprake 

is van verspilling. Er worden acht vormen van verspilling 

onderscheiden:

1. Overproductie Voor als de baas het vraagt. Alles bij elke 

cliënt aanvragen en uitvoeren.

2. Transport Van cliënten, materiaal, dossiers et cetera.

3. Voorraad Medicatie, dossiers, niet gefactureerde 

prestaties.

4. Wachten Telefoon, onthaal, wachten op arts, wachten op 

resultaten, wachten op…

5. Overbewerking Invullen van formulieren die niemand 

leest. Irrelevante info, onvolledige info.

6. Fouten Onvolledige registratie, foute facturatie, foute 

medicatie.

7. Beweging Wandelen naar de printer, heen en weer in 

dezelfde ruimte, muisklikken.

8. Talent Niet volledig gebruikmaken van de kennis en 

ervaring van het hele team. 

Je hebt vast bij elk van deze acht vormen van verspilling wel 

een beeld. En je kunt je vast ook voorstellen dat dat met veel 

tijd, geld en moeite gepaard gaat. Lean werken betekent 

dat je in je werkprocessen de verspillingen elimineert, 

waardoor je efficiënter gaat werken. Dat gaat niet altijd 

over de portemonnee, maar over processen soepeler laten 

verlopen, zonder onnodige obstakels of extra werk. Je komt 

in een flow en dat maakt je werk leuker en gemakkelijker en 

daar profiteren onze cliënten ook direct van. Het is trouwens 

niet zo dat je één keer kritisch naar je werkprocessen kijkt en 

dat je dan achterover kunt leunen. Lean is ook vooral kleine 

stappen nemen en continu verbeteren. Het leuke is dat je 

direct verschil merkt als je met lean aan de slag gaat en dat 

je je als medewerker ook verantwoordelijker voelt voor de 

werkprocessen waarmee je elke dag te maken hebt. 

Om te ontdekken waar zaken beter of logischer kunnen, 

heeft lean een aantal methodes waarmee verspillingen 

aan het licht komen. We noemen er hier twee: de 

waardestroomanalyse en het verbeterbord.  >

Bij het woord innovatie gaat bij veel mensen al snel het digitale belletje rinkelen. Heel vaak gaat het 

over technologische verbeteringen en toepassingen. Maar innovatie is in feite niets anders dan iets 

wat je had op een nieuwe manier beter maken. Dat kan iets groots zijn, maar juist kleine stapjes 

maken soms echt het verschil. De managementfilosofie ‘lean’ kan daarbij enorm behulpzaam zijn.

LEAN?
WHAT ABOUT

Sandra Kuipers: ‘Cliënten vinden het een mooie 

aanvulling op de reguliere therapie.’ 

Een andere enthousiaste gebruiker van online hulpverlening 

is Sandra Kuipers. Sandra is psycholoog in opleiding tot 

GZ-psycholoog en werkzaam bij Denk en op de afdeling 

Angst & Stemming van GGZ Friesland. Sandra gebruikt 

niet alleen online hulpverlening, maar het hele portaal. 

Sandra: ‘Ik zorg ervoor dat iedere nieuwe cliënt bij de intake 

inloggegevens krijgt voor het portaal. Zo heeft de cliënt 

ook inzicht in zijn dossier en kunnen we via het portaal 

communiceren’.

Sandra gebruikt online hulpverlening op twee verschillende 

manieren. De eerste manier is om een cliënt huiswerk te 

laten maken, bijvoorbeeld door een online dagboek bij te 

houden. Dit dagboek bespreekt Sandra vervolgens tijdens 

de behandeling. Een andere manier is om losse modules 

klaar te zetten voor de cliënt die niet tijdens de reguliere 

behandelcontacten aan bod komen. Sandra: ‘Deze manier 

van werken is heel tijdsefficiënt, in plaats van één onderwerp 

kan je meerdere onderwerpen tegelijk behandelen.’

Aan het begin van een behandeling vindt Sandra het altijd 

lastig om het met een cliënt over online hulpverlening te 

hebben. Sandra: ‘Het voelt alsof ik een cliënt naar huis stuur 

met huiswerk, in plaats van dat ik er samen met de cliënt in 

de reguliere behandeltijd aan werk. Dat vind ik niet altijd een 

prettig gevoel. Maar in de praktijk blijkt eigenlijk steeds weer 

dat cliënten er heel positief op reageren. Ze vinden het een 

mooie aanvulling op de reguliere therapie’. 

In een heel enkel geval vervangt Sandra de 

reguliere behandelingen volledig voor online 

hulpverlening, maar in de meeste gevallen 

is het niet bedoeld als vervanging. Sandra: 

‘Wanneer een cliënt heel druk is en het 

lastig is om afspraken te maken, besluit ik 

wel eens om alleen online hulpverlening 

te geven. Het gevaar is hierbij wel dat je de 

cliënt uit het oog verliest. Dit heb ik echter 

nog nooit meegemaakt, je moet een cliënt 

gewoon scherp in de gaten houden’. 

Er zitten volgens Sandra geen grote nadelen aan online 

hulpverlening, maar het is wel belangrijk om goede afspraken 

met je cliënt te maken over het gebruik ervan. Sandra: 

‘Doordat cliënten de modules op elk moment online kunnen 

maken, verwachten ze ook dat ik gelijk antwoord geef. 

Daarom bespreek ik voorafgaand aan de module dat ik eens 

per week reageer wanneer dit nodig is.’

Moet elke behandelaar voortaan gebruik maken van online 

hulpverlening? Volgens Sandra kan het eigenlijk nooit kwaad, 

maar het is wel van belang dat er een reden is om online 

hulpverlening te gebruiken. Er is een ruim aanbod aan 

modules in het portaal, dus er zit waarschijnlijk voor iedereen 

wel een module bij die aanspreekt. Sandra: ‘Om te beginnen 

kan je bijvoorbeeld alle onderwerpen eens scannen, zo heb 

je al een goed beeld van het aanbod. En weet je niet hoe het 

werkt, kan je altijd iemand vragen die er al eens mee heeft 

gewerkt. Er staan 81 modules klaar voor gebruik, dus het is 

zonde om er geen gebruik van te maken!’.  

‘Cliënten hebben alle vrijheid om    

  verschillende modules te proberen,

         en te kijken welke aan hun wensen voldoet’
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Lean binnen het Servicebedrijf

Directeur van het Servicebedrijf, Bart Elderhorst, 

vertelt over hoe zijn teams lean werken en waar 

hij inspiratie vandaan haalt: ‘Continu verbeteren 

proberen we waar te maken door kortcyclisch te 

sturen en daarvoor gebruiken we zowel bij ICT, 

de personeels- en salarisadministratie en het 

roosterbureau verbeterborden en houden we frequent 

korte overleggen om onze voortgang te bespreken. 

Het helpt ons de onderlinge samenwerking tussen teams 

te verbeteren zoals bijvoorbeeld tussen de helpdesk en de 

systeembeheerders. Voor mij als leidinggevende van een 

groot aantal teams helpt het mij vooral om snel inzicht te 

hebben in welke verbeteracties er lopen.

Een ander aspect van lean is constant bijsturen om 

beschikbare cijfers, dit passen we toe binnen ICT en 

de helpdesk en ook bijvoorbeeld binnen het project 

bereikbaarheid wordt nu gestuurd op wekelijkse cijfers.

In het voorjaar heb ik met een collega de Flora Holland veiling 

in Aalsmeer gezocht waar lean echt groots is opgepakt en dat 

heeft mij echt geïnspireerd om op dit gebied verdere stappen 

te zetten. Consequent en kortcyclisch sturen op cijfers was 

daar ook een belangrijke pijler voor lean gecombineerd 

met het gebruik van wekelijks overleg aan de hand van 

verbeterborden. Mijn ambitie is dat alle onderdelen van het 

Servicebedrijf in 2017 een aantal lean-middelen gebruiken.’

Mooie innovaties bij Van Andel

Het verbeterbord leverde een paar mooie innovaties op bij 

Van Andel, waar cliënten (en hun familie) blij van werden:

• Ouderen hebben moeite om ruimtes te vinden. De 

kleine bordjes naast de deur maken dat er niet beter op. 

Door grote pictogrammen en teksten te gebruiken, zijn 

bijvoorbeeld de toilet of de slaapkamer voor onze cliënten 

veel beter te vinden.

• Sommige medicijnen moeten mensen op afwijkende 

tijden innemen. Maar hoe hou je dat bij? Op kaartjes met 

dezelfde kleuren als de verschillende huiskamers staan de 

afwijkende tijden. De kaartjes staan in een kaartenwaaier 

op het verpleegkundig kantoor. Zo zie je in één oogopslag 

op welke huiskamer je op afwijkende tijden medicijnen 

moet geven.

• Familieleden beter betrekken bij de zorg, dat idee schreef 

een familielid op het verbeterbord. Het resultaat is een 

familietevredenheidapp, waarmee familie en naasten 

van onze cliënten hun mening en verbeterpunten kunnen 

geven.  

HOE PAST LEAN BINNEN DE VISIE VAN GGZ FRIESLAND?

Inmiddels werkt een aantal teams binnen GGZ Friesland nog volgens de lean-methode en heeft het mooie 

verbeteringen opgeleverd. Hoe past lean, drie jaar na de introductie, binnen de huidige visie van GGZ 

Friesland? We vroegen het aan bestuurder Adriaan Jansen:

‘We gingen in 2013 aan de slag met lean. En toen kwam in juli 2014 de reorganisatie. Die zou zo'n 

anderhalf jaar duren. Daardoor lukte het niet om lean breder te laten landen. Er ontbrak op dat moment een logisch kader. Bij 

lean werd vooral aan efficiënte bedrijfsvoering gedacht. Niet iets waar onze medewerkers vanuit hun professie direct iets mee 

hebben.

Inmiddels is de reorganisatie achter de rug en daalt het gedachtegoed van HPO op onze organisatie neer. We willen HPO iets 

laten zijn van de hele organisatie, niet alleen van management en directie. Lean past daar geweldig mooi bij en vooral binnen 

de pijlers 'continu verbeteren' en 'open actiegerichtheid'. We denken nu na hoe we dat handen en voeten kunnen geven, 

bijvoorbeeld in de vorm van HPO-coaches die teams ondersteunen om zelf, binnen het team, aan de slag te gaan met HPO. 

Zodat het echt iets van de teams zelf wordt.’

Waardestroomanalyse

Een waardestroomanalyse begint ermee dat je duidelijk 

krijgt wie jouw klant is en wat die klant graag wil. Vervolgens 

breng je samen met je collega’s op een groot vel papier het 

werkproces in beeld. Elk detail, elke stap en elke handeling 

beschrijf je op een gele post-it. Die plak je in chronologische 

volgorde op het grote (en vooral lange vel papier). Door zo 

naar een werkproces te kijken, word je je heel bewust van wat 

je allemaal doet en waar het ook anders kan.

De volgende stap is om met roze post-its aan te geven waar 

de verspillingen in je proces zitten. Daarbij kijk je naar de 

acht genoemde verspillingen. De laatste stap is cruciaal: met 

blauwe post-its geef je aan hoe je het proces op die punten 

kunt verbeteren. Een waardestroomanalyse kost de nodige 

tijd, maar het geeft je enorm veel inzicht in hoe je elke dag 

je werk doet. Door simpele aanpassingen maak je het steeds 

een beetje beter en zorg je ervoor dat vooral onze cliënten 

daarvan profiteren.

Verbeterbord

Het verbeterbord hangt op een centrale plek, vaak daar 

waar ook cliënten het kunnen zien. Op het verbeterbord kan 

iedereen een idee voor een verbetering opschrijven, groot of 

klein. En dus niet alleen medewerkers, maar ook cliënten.

Elke ochtend is er een dagstart: samen met je team kijk je 

wat er op het verbeterbord staat, wat er nieuw is bijgekomen. 

Je bedenkt en voert (kleine) oplossingen door. Want niet 

alleen de verbeterpunten, maar ook de oplossingen, wie 

actie onderneemt en wanneer het klaar is, staan op het 

verbeterbord. Zo zorg je ervoor dat iedereen meedenkt over 

een goede oplossing. En het verbeterbord geeft overzicht 

en maakt alles behapbaar. En daarmee voorkom je dat 

oplossingen lang op zich laten wachten of verspillingen 

onnodig lang blijven bestaan.

Bijdragen aan een duurzame organisatie

Iteke Kramer is algemeen manager 

Dagbehandelingen en Spits van de 

Divisie Urgent en Intensief. Een rondje 

langs ‘haar’ locaties laat zien dat lean 

nog steeds wordt toegepast, weliswaar 

in een iets afgeslankte vorm. In Drachten 

bespreken de teamleden bijvoorbeeld 

twee keer per week de onderwerpen 

op het verbeterbord. Ze gebruiken het vooral als 

‘reminder’-bord, zodat ze niets vergeten en iedereen op de 

hoogte is van afspraken.

In Leeuwarden blijkt dat het verbeterbord minder wordt 

gebruikt, omdat veel zaken via de mail worden geregeld. 

De stagiair daar laat nu een visgraatonderzoek erop los om 

vast te stellen wat hiervan de oorzaak is. Iteke is een groot 

voorstander van lean: ‘Door lean te gebruiken en continu 

te verbeteren, draag je bij aan een duurzame organisatie. Ik 

zie echt meerwaarde in de HPO-coaches waarover Adriaan 

spreekt. Zodat er weer nieuwe energie ontstaat om met 

verbetering aan de slag te gaan. En nog een tip: kijk bij andere 

organisaties hoe zij lean gebruiken, binnen en buiten de zorg. 

Dat is enorm inspirerend en leerzaam!’

LEAN-INSPIRATIE

Lean op zich is geen innovatie, maar het zet je wel aan om na te denken over verbeteringen 

in je werk. Verbeteringen die soms wel om een digitale oplossing vragen, maar soms ook om 

kleine aanpassingen in het dagelijks werk. Een klein beetje lean-inspiratie:

Begin klein

Een werkproces kan iets heel groots en complex zijn, maar lean gaat juist over kleine stappen 

nemen. Zoek het ook vooral heel dichtbij jezelf! Een ultiem voorbeeld van lean werken is een 

opgeruimde werkplek. Zorg ervoor dat je alleen de spullen die je echt nodig hebt, binnen 

handbereik hebt. Ruim alle spullen op en geef ze een vaste plek. Scheelt je enorm veel tijd 

(en frustratie) om iets te vinden en dat maakt je werk direct een stuk plezieriger. 

‘Op het verbeterbord kan 

iedereen een idee voor een 

verbetering opschrijven, 

groot of klein’

lean
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smart alert

Wat meet en weet Smart Alert?

Smart Alert meet 24/7 hoe actief je bent. Dat doet de app aan de 

hand van verschillende gegevens:

• De afstand die iemand aflegt;

• Het aantal stappen dat iemand zet (alleen met ingebouwde 

stappenteller);

• Hoe vaak en hoe lang iemand belt;

• Hoe vaak en hoe lang iemand op social media, zoals Facebook, zit;

• Hoe vaak en hoe lang het scherm van de smartphone wordt 

geactiveerd;

• Of iemand de telefoon alleen overdag gebruikt of ook ’s nachts.

De gebruiker hoeft alleen maar Smart Alert op zijn telefoon 

te installeren en de rest gaat vanzelf. Het is dus niet nodig om 

vragenlijsten in te vullen of feedback te geven. Bij andere apps is dat 

vaak wel het geval. De praktijk wijst uit dat mensen dat in eerste 

instantie nog wel doen, maar dat al snel vergeten, waardoor de app 

zijn nut verliest. Voor mensen die manisch of juist depressief dreigen 

te worden, is het invullen van een vragenlijst een nog lastigere 

opgave. Smart Alert monitort automatisch het smartphonegebruik 

en doet dat zo efficiënt, dat het nauwelijks van invloed is op de 

batterijcapaciteit van de telefoon.

Na installatie heeft Smart Alert ongeveer tien dagen nodig om 

patronen en gewoontes van de gebruiker te herkennen. Dat zijn in 

het prototype nu nog gemiddelde patronen, maar met de feedback 

uit de testfase wordt de app verder verfijnd. Alle informatie wordt 

omgezet in een grafiek, maar Smart Alert geeft ook een seintje als het 

smartphonegebruik toeneemt of juist afneemt. Daarvoor vergelijkt 

hij de activiteiten van vandaag met die van gisteren en eergisteren. 

De manier waarop de app waarschuwingen geeft, hoe vaak en op 

welk moment hij dat doet, hangt ook af van de bevindingen van de 

testgebruikers. Het is belangrijk dat gebruikers tijdig waarschuwingen 

krijgen, maar ook niet te vaak, want dan gaat het effect ervan 

verloren. Bovendien kan de toon en inhoud van de waarschuwing net 

het verschil maken of iemand wel of niet hulp zoekt.

Smart Alert heeft ook als bijzondere eigenschap dat alleen de app, en 

daarmee de gebruiker, toegang heeft tot de informatie. De gegevens 

worden niet gedeeld met bijvoorbeeld een behandelaar. Daarmee 

wordt de privacy gewaarborgd en doet de app tegelijkertijd een 

beroep op de eigen regie van de gebruiker. Hij bepaalt zelf wat hij doet 

met de feedback die hij van Smart Alert krijgt en wanneer hij hulp 

inschakelt. Het prototype meet op dit moment vooral de toename van 

activiteit, maar de eindversie zal ook passieve patronen herkennen die 

vaak voorafgaan aan een depressieve episode. 

Of Smart Alert echt doet waarvoor het bedoeld is, dat zullen de testen 

moeten uitwijzen. Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn en 

een eerste pretest door een gebruiker met een stemmingsstoornis 

tot goede resultaten leidde, is het nog even spannend. Heeft de app 

daadwerkelijk een voorspellend vermogen en vooral, hebben mensen 

er echt iets aan? Door mensen bewust te maken van hun gedrag en 

activiteiten, kunnen ze hopelijk op tijd aan de bel trekken en daarmee 

wellicht een manie of depressie voorkomen. En zo kan Smart Alert 

eraan bijdragen om het leven van mensen die met deze klachten 

kampen, weer een stukje beter te maken.  

TESTERS GEZOCHT!
We zijn nog op zoek naar testers die Smart Alert willen gebruiken én hun feedback willen geven. Ken of ben je iemand die het leuk vindt om mee te denken over een nieuwe app en die last heeft van hevige stemmingswisselingen? Meld je dan aan via www.ggzfriesland.nl/pilot-smartalert.

Gezamenlijk onderzoek GGZ Friesland & NHL

Om die vraag te beantwoorden onderzoekt GGZ Friesland samen met het lectoraat Zorg & Innovatie in de 

Psychiatrie van de NHL de mogelijkheden van de app Smart Alert: een app die met behulp van sensoren 

stemmingswisselingen herkent en daarover feedback geeft aan de gebruiker. Het doel van de app is om 

het leven van mensen met een bipolaire stoornis beter te maken. Een prototype van de app is inmiddels 

gemaakt en te downloaden via de Play Store (alleen voor Android). 

Vanuit het besef dat je smartphone, bewust en onbewust, heel veel gegevens van en over jou 

verzamelt, ontstond het idee voor Smart Alert. Mensen met een bipolaire stoornis zijn vaak veel actiever 

voorafgaand aan een manie of juist veel passiever voor een depressie. Die activiteit zie je terug in het 

smartphonegebruik. Voordat er überhaupt een app werd ontwikkeld, heeft het lectoraat onder leiding 

van Nynke Boonstra studenten onderzoek laten doen naar wat hierover al bekend was, of er vergelijkbare 

apps waren en hoe het kon aansluiten bij het huidige behandelaanbod. De boodschap van de studenten 

was duidelijk: ga óók in gesprek met de mensen die deze app zouden gebruiken. Uit de gesprekken met die 

focusgroep ontstond het prototype van Smart Alert.

De ontwikkeling van de app bevindt zich nu in de testfase. Zo’n twintig mensen testen Smart Alert in 

korte opeenvolgende sprints van drie weken. Na elke drie weken vullen ze een vragenlijst in waarmee ze 

feedback op de app geven: wat werkt goed, wat kan beter en sluit de app goed aan bij hun wensen? Aan 

de testfase doen niet alleen maar mensen mee die bij GGZ Friesland in zorg zijn. Mensen uit het hele land 

die bekend zijn met stemmingswisselingen kunnen meedoen. Onze cliënten kijken vooral naar hoe het 

past binnen de behandeling die ze nu krijgen. Het is de bedoeling een app te ontwikkelen die mensen, los 

van de behandeling, in het dagelijks leven gebruiken. Daarvoor zijn juist testers nodig die niet bij ons in 

behandeling zijn. 

KAN EEN SMARTPHONE
EEN MANIE OF DEPRESSIE 

VOORSPELLEN?

Jouw smartphone is, zonder dat je het misschien in de gaten hebt, een bron van 

informatie als het om jouw gewoontes gaat. Hoe vaak kijk je op Facebook, bel je veel 

of juist weinig en gebruik je je telefoon ook ’s nachts, als je wakker ligt? Voor mensen 

met hevige stemmingswisselingen kan hun smartphonegebruik een afspiegeling 

zijn van hoe het met ze gaat. Andersom geredeneerd: kun je met die informatie een 

manische of depressieve episode voorspellen en misschien zelfs voorkomen?
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Ben je geïnspireerd door één van de verhalen, 
heb je een innovatief idee om GGZ Friesland 

te verbeteren of te vernieuwen? Of wil je naar 
aanleiding van deze GZine special in gesprek 

met één van de makers?

Mail innovatie@ggzfriesland.nl 
Stuur je idee, suggestie of verbetering in!

Heb jij een innovatief idee?

Innovatieadviseur 
Sjoerd van Dekken


