Van innovatie naar
implementatie met
co-creatie
Het proces van e-mental health ontwikkeling
in kaart

De App is klaar, en nu?
De vraag wat er nodig is om een e-health product
succesvol te implementeren en op te schalen is
cruciaal, juist aan de stárt van het ontwikkelproces.
De uitkomsten van die vraag vormen namelijk
de meerwaarde van een product in de praktijk
en bevordert daarmee de adoptie binnen een
zorginstelling.
Inzicht in het ontwikkelen van e-health
toepassingen
Voor u als zorginstelling is het dus relevant om te
weten hoe u het ontwikkel proces moet inrichten.
Iteratief of agile ontwikkelen helpt daadwerkelijk
aansluiting te vinden bij de doelgroep en uw
organisatie. Hierdoor is soepele implementatie
eenvoudiger. Het betekent continue aansluiting
vinden op de hulpvraag en dit herhaaldelijk toetsen.
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Oplevering aan het eind van een project wordt
vervangen door deel- opleveringen en feedback vormt
de basis voor planning en prioritering.
Het eGGZ Centrum ontwikkelt samen met vier
MKB partners vier Virtual Reality (VR) behandel
toepassingen voor agressiehantering, depressie en
PTSS. De stappen in de ontwikkeling van een e-mental
health product hebben wij voor u als zorginstelling in
kaart gebracht. Dit is een volledig proces van idee tot
validatie. Deze fases zijn niet per se rechtlijnig.
Na het lezen van deze brochure weet u:
–	Hoe het proces van ontwikkelen van e-mental health
producten er uitziet;
– Waarom dit belangrijk is om te weten;
–	En hoe u deze kennis in de praktijk kunt toepassen.
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FASE 1

• Exploratie
In de eerste fase ontstaat je idee. Aan tafel zitten
minimaal een wetenschapper, behandelaar en
technisch team. Dit is een fase van exploratie waarin
je vanuit (gevalideerde) state of the art kennis en
praktijkervaring net zo lang op een acuut vraagstuk
kauwt, tot een speelbaar concept ontstaat die dat
probleem ondervangt. Bijvoorbeeld ‘toename van
suïcide onder jongeren’. Pas dan bepaal je welke
technologie daarbij past. Niet de techniek, maar ‘het
probleem’ staat dan centraal, wat zorgt voor betere
aansluiting op de praktijk.

In deze fase bepaal je welke stakeholders verder nodig
zijn aan tafel om tot een adequate oplossing te komen
en definieer je de randvoorwaarden voor succesvolle
adoptie. Hoe lang mag het spel maximaal duren? Is het
nodig een zorgverzekeraar uit te nodigen die meedenkt
over wat wel en niet gedeclareerd kan worden? Etc.
Zoek geen product, maar waarde voor de eind
gebruiker: waarom wordt hij er beter van of door?
Besteed daar in het begin veel aandacht aan
en toets het gedurende het hele proces.
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Implementatie rol

FASE 2

• Randvoorwaarden definiëren
De randvoorwaarden leg je vast in een canvas. Hierin
ondervang je alles dat ten koste kan gaan van de
waarde van het product en daarmee het succes van
implementatie. Je bepaalt gezamenlijk wat een goede
indicator zou zijn van het gewenste effect, zonder dat
je nog weet wat je gaat maken. Als je die kunt meten
dan heeft die waarde. Vervolgens bepaal je het ‘spel’
en de rol en het perspectief van de speler. Tot het
moment van een speelbaar concept op papier.

‘Waarom wil je aan de slag met e-mental health?’
Een duidelijke en eenduidig uitgedragen visie en
e-health strategie is de basis voor een effectieve
implementatie strategie.

FASE 3

• Prototype en testen
Nu iedereen achter het concept staat is het tijd om
een prototype te ontwerpen en te testen. In deze
fase zijn wetenschapper, behandelaar, een compleet
technisch team én cliënt onmisbaar. Indien een
randvoorwaarde niet goed doordacht is, blijkt dat
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in deze fase en is er nog ruimte om aanpassingen te
doen. Een randvoorwaarde stelt bijvoorbeeld dat het
spel verspreid wordt over 3 behandelsessies, maar
uit testen blijkt dat therapeuten slechts beperkte tijd
hebben binnen een therapie.
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Het testen gaat in fases en begint met gezonde
mensen (gebruikersvriendelijkheid toetsen), dan
recent herstelde mensen (scenario’s toetsen) en
dan de doelgroep zelf (effectiviteit toetsen). In deze
fase kijk je ook al naar validatie, waarbij de hamvraag
is ‘wat kun je voorafgaand aan een Randomized
Controlled Trial (RCT) doen, zodat alle voorwaarden
voor onderzoek optimaal zijn?’ Op deze manier

vergroot je het praktijksucces, namelijk een effectieve
behandeling die instellingen ook echt graag willen
gebruiken.
Om te leren wat werkt en wat niet, is iteratief
ontwikkelen nodig, het lef om fouten te maken, een
prototype of idee af te stoten en desnoods helemaal
opnieuw te beginnen.

FASE 4

• Ontwikkelen
Tijdens deze fase zijn alle keuzes al gemaakt. Het
prototype is herhaaldelijk getest en de uitkomsten
daarvan verwerkt. Er verandert nu niks meer. Het
technische team kan aan de slag om de toepassing
feitelijk te bouwen.

Theoretische achtergrond kennis over een tool is
onmisbaar voor het effectief toepassen van e-health.
Het ontwikkelen van een trainingsaanbod door de
toolaanbieder zelf kan daarom een brug vormen naar
snellere adaptatie.

FASE 5

• Implementeren
Implementatie is het spannendste en lastigste gedeelte
van de ontwikkeling van e-mental health. Het begint al
in het allereerste stadium van het proces en het blijft
belangrijk gedurende het hele proces.
Het belang van iemand met een implementatiepet op is
groot. Iemand met veel ervaring die weet welke kennis
hij in huis moet halen om overzicht te hebben. Denk aan:
het businessmodel bedenken, marketing, opleiding en
training, wie gaat straks het beheer doen, hoe zit het met
privacy? Dit is allemaal in het begin van het traject in
de randvoorwaarden gezamenlijk gekaderd om borging
van e-mental health in de zorgprocessen te garanderen,
maar moet nu daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Een vraag aan het begin van een traject is bijvoorbeeld
‘wat voor data gaan we verzamelen?’ Het antwoord
op deze vraag heeft invloed op zowel de architectuur
van het product dat je gaat bouwen als de geldende
regels. Denk je hier te laat over na, dan kan dat enorme
gevolgen hebben.

Voor een succesvolle implementatie is het net
zo belangrijk om aansluiting te vinden bij de
verwachting van de eindgebruiker als bij die van de
ontwikkelaars en financiers.

FASE 6

• Valideren
De traditionele RCT als validatiemethode voor
innovatieve toepassingen is minder geschikt, gezien de
snelle technologische ontwikkelingen. Valideren begint
dus eerder. Al bij het testen van het prototype wordt
gewerkt aan een onderzoeksontwerp dat de basis
zal vormen van een eventuele RCT. Hierdoor wordt
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het doen van een RCT meer gerechtvaardigd, omdat
je hypothese over bijvoorbeeld effectiviteit meer
veelbelovend is.
Dit vereist een nauwe samenwerking tussen MKB en
universiteit, al in een vroeg stadium.
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De Virtual Reality producten van het eGGZ Centrum
3MDR (Motekforce Link)

VR Agressie (ClevR)

‘3MDR’ is een virtuele behandelvorm voor mensen met PTSS
waarbij EMDR gecombineerd wordt met exposure therapie. Dit
gebeurt op een loopband, voor motorische stimulatie, waarbij
de patiënt naar zelfgeselecteerde foto’s van de traumatische
ervaring in de virtuele ruimte toeloopt. De patiënt omschrijft
dan zijn emotie en die woorden worden groot over de foto
geprojecteerd. Vervolgens wordt de bewegende EMDR bal
geprojecteerd met daarop nummers die verspringen zodat er
ook cognitief belast wordt. Deze sequentie wordt meerdere
keren herhaald waarna er een cooling-down is.

‘VR Agressie’ is een interactieve Virtual Reality toepassing
voor de training van GGZ professionals voor het omgaan
met agressie. De toepassing bestaat uit twee delen. Het
eerste deel is een observatie en interpretatie training waarbij
de deelnemer diverse scenario’s in 360 graden video moet
beoordelen. Het tweede deel bestaat uit een interactief
rollenspel binnen een virtuele omgeving. Een trainer
confronteert dan de deelnemer met bepaalde lastige situaties
en gaat een gesprek aan. De deelnemer interacteert dan met
een virtueel karakter die bestuurd wordt door de trainer.

Doelgroep

Doelgroep

Doel

Doel

Digging Deep (Little Chicken)

Lunchroom Zondag (IJsfontein)

De ‘Digging Deep’ app is de Nederlandstalige versie van
de Amerikaanse Shadows Edge. Dit is een mobiele game
die jongeren uitdaagt om zichzelf te uiten door middel van
schrijven en graffiti. De game helpt ze zo mentaal weerbaarder
te worden, waardoor ze beter kunnen omgaan met fysieke
en mentale ziektes. Gedurende het spel exploreren spelers
verschillende gebieden van een verlaten stad, waardoor
ze achtereenvolgens disruptie, desillusie en ontdekking
doorlopen.

‘Lunchroom Zondag ’ is een VR omgeving waarin mensen met
een depressie oefenen met het doorbreken van negatieve
gedachtepatronen. Onder begeleiding van de therapeut stapt
de patiënt de VR wereld in als ober in een kleine lunchzaak.
Hier ervaart de patiënt allerlei spannende situaties die een
vicieuze, negatieve gedachten cirkel op kunnen roepen.
Doel van het spel is de speler te prikkelen om andere
gedachten toe te laten en zo de cirkel te doorbreken.

Doelgroep

Doelgroep

Doel

Doel

Personen met PTSS
Innovatieve technologie gebruiken om bestaande
EMDR therapie-vormen te versterken.

Jongeren van 13-18 die te maken hebben met een serieuze
aandoening, zowel mentaal als fysiek.
Voorkomen van depressie bij een langere opname in het
ziekenhuis.
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Medewerkers in de zorg
Aanbod en effectiviteit van ‘omgaan met agressie’ trainingen
vergroten.

Volwassenen die te maken hebben (gehad) met een depressie.

Het effect van cognitieve gedragstherapie (meest gebruikt bij
depressie) vergroten.
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Het eGGZ innovatie- en implementatiecentrum
(eGGZ Centrum) wil door een integrale aanpak en
intensieve samenwerking tussen MKB, kennis- en
zorginstellingen, een snellere en brede opschaling van
e-health in de GGZ. Dit doet het eGGZ Centrum op
de volgende manieren:
–	Het ontwikkelen van 4 virtual reality eGGZ
behandeltoepassingen voor angst(-psychose),
depressie en PTSS samen met 4 MKB partners;
–	Op basis van een behoefteanalyse en een analyse
van het bestaande (e)-mental health onderwijs
werkt het eGGZ Centrum, in samenwerking met
diverse onderwijsinstellingen, aan een integraal
opleidingsaanbod en een serie trainingen. Het
scholingsaanbod is nog versnipperd en er is meer
aandacht nodig voor de opleidingsbehoefte van
verschillende stakeholders door doelgroepgerichte
trainingen en integratie van e-mental health in
bestaande curricula;
–	Het ontwikkelen van een toolbox met bruikbare
instrumenten die de implementatie van e-mental
health ondersteunen. Hierbij is veel aandacht voor
de gehele context van een organisatie, van de visie
van het bestuur tot en met de houding van de
zorgprofessionals;
–	Het eGGZ Centrum onderzoekt welke onderzoeks
methoden geschikt zijn voor wetenschappelijke
validatie van e-mental health.

E-Mental health advies en training
De ontwikkeling van een e-mental health product
begint met een duidelijke visie, het ‘waarom’. Pas
als de visie helder is en wordt (uit)gedragen, kan er
ook een goede implementatiestrategie ontstaan.
Als je weet waarom je als organisatie met e-mental
health aan de slag wilt gaan, dan kan een goed beeld
gevormd worden van hoe e-mental health een plaats
krijgt binnen de organisatie. Als de visie, strategie
en infrastructuur helder zijn, kan de implementatie
ook daadwerkelijk slagen. Veel professionals denken
dat implementatie een logisch slotstuk is van een
ontwikkelingsfase, maar eigenlijk begint het al bij het
‘waarom’. Dit vormt de basis van de toegevoegde
waarde van het product voor de eindgebruiker.

Meer weten over het eGGZ

Neem contact op met:

Nienoord 5

Centrum of advies nodig?

Corné Versluis, projectleider

1112 XE Diemen

c.versluis@arq.org

www.e-mence.org/eggz

T: 020 660 19 40

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit
project wordt mede mogelijk gemaakt door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
van de Europese Unie

eGGZ Centrum is tot stand
gekomen met financiële steun
van de provincie Noord-Holland
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