eMEN

eMEN verbetert de GGZ in Europa door het promoten
en in de praktijk toepassen van e-health technologie

Samen met u
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Wat is eMEN?
eMEN is een internationaal e-mental health / eGGZ project dat wordt uitgevoerd
door 6 partnerlanden die hun expertise hebben gebundeld om de geestelijke
gezondheidszorg in Europa te verbeteren. Terwijl de zorg hoog op de prioriteitenlijst
staat van overheden, blijft de vraag het aanbod in stijgende mate overtreffen.
U als zorgprofessional ervaart hier dagelijks de consequenties van.
Om de groeiende groep mensen met psychische
problemen te helpen is het noodzakelijk om de
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
GGZ te verbeteren. Kwalitatieve en innovatieve
e-mental health kan hier substantieel aan
bijdragen. Dankzij deze technologie wordt de
zorg beter afgestemd op het individu waar
door de behandelaar de cliënt optimaal kan
ondersteunen. Daarnaast leidt het bevorderen
van e-mental health tot nieuwe mogelijkheden
voor het MKB, met name voor de (serious) gaming
sector. Maar waarom verloopt het structureel
inzetten van e-mental health dan zo moeizaam?

Factoren die een rol spelen bij
het structureel toepassen van
e-health

In Europa, maar zeker ook in Nederland, is er
een duidelijke achterstand bij het in de praktijk
toepassen van e-mental health; in andere
sectoren zien we een snellere adaptatie van
digitale innovaties. Meerdere en multidisciplinaire
factoren spelen een rol bij het structureel
toepassen van e-mental health in de GGZ.
Hierdoor verloopt het implementatieproces
langzaam en moeizaam.

Verschillende oorzaken spelen hier een rol:
•	Te weinig kennis over de technologie en de
mogelijkheden;
•	Onvoldoende samenwerking met ontwikkelaars
/ MKB;
• Specifiek bij professionals: beperkte digitale
vaardigheden en gebrek aan vertrouwen in
de technologie;
•	Onvoldoende prioritering binnen GGZ
instellingen;
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•	Twijfels en vragen over de productkwaliteit,
privacy, financiering en technische infra
structuur;
•	Implementatiekennis ontbreekt en is niet
makkelijk te vinden;
•	Wetenschappelijke onderbouwing is
vaak onvoldoende en duur of wordt niet
geaccepteerd.
Daarnaast is ook tijdgebrek een probleem.
Behandelaren willen vaak wel met e-mental
health gaan werken, maar bovenstaande
oorzaken, in combinatie met de hoge werkdruk
|in de zorg maken het structureel toepassen
ervan een uitdaging. eMEN gaat deze uitdaging
aan.

Waarom is eMEN anders dan
andere e-health projecten?

eMEN benadert implementatie op integraal
niveau zodat er echt kan worden opgeschaald.
Zorgverleners en consumenten zijn vaak op
zoek naar digitale ondersteuning, zowel voor
preventie als voor behandeling. Ondanks dat
er al veel initiatieven lopen op dit terrein mist
de bredere aanpak en samenwerking tussen
verschillende sectoren en disciplines om deze
digitale zorg op afstand voor iedereen en op
elk moment beschikbaar te maken.
Daarnaast moeten nieuwe vormen van kosten
effectief onderzoek ontwikkeld worden om de
kwaliteit van e-mental health dienstverlening
te toetsen. De ontwikkelingen in de digitale
markt volgen elkaar namelijk sneller op dan
de huidige onderzoeksmethoden toelaten. De
huidige manier van ‘evidence based’ onderzoek

Wat is e-mental
health?

E-Mental health betekent
het inzetten van technologie
om het psychisch welzijn
te verbeteren. Het kan
zowel preventief als tijdens
een behandeling worden
ingezet. Bij integraal gebruik
tijdens een behandeling
spreken we van ‘blended
care‘. Het kan ook heel goed
als zelfhulpmiddel worden
toegepast.

– middels dure en meerjarige
RCTs – hindert een snellere
ontwikkeling en opschaling van
e-mental health.

Unieke aanpak

Het eMEN project betekent
een unieke samenwerking,
waarin expertise op het gebied
van productontwikkeling,
behandelervaring (on- en
offline) en wetenschappelijk
onderzoek samenkomen.
De ervaring leert dat juist die
multidisciplinaire aanpak zo
belangrijk is bij het succesvol
gebruiken en (door)ontwikkelen
van e-mental health in Europa
en daarbuiten.

eMEN omvat
alle vormen van
e-mental health:
apps, online
behandelmodules,
virtual reality,
wearable devices.

te maken. Alle stakeholders
moeten actief hun bijdrage
leveren om de steeds groter
wordende groep mensen
die kampt met psychische
problemen te kunnen blijven
helpen; dit mogen we nooit
uit het oog verliezen!

De SAM app (boven)
De Mirror web-based app (onder)

In Nederland en Europa willen
we af van de lange wachtlijsten,
diagnose procedures en
onder- en overbehandeling.
Hierbij is het belangrijk dat
er meer wordt gekeken naar
preventie, zelfregie, coaching
en dagelijkse ondersteuning
van cliënten.

Daarbij willen we graag
samenwerken met u. Want
ook uw kennis is nodig om
implementatie tot een succes
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28 april 2017. eMEN seminar in
Belfast. Het 1e eMEN seminar na
de startconferentie in België.

eMEN wil vooral de volgende
belangengroepen bereiken:

•	Professionals uit de geestelijke gezondheids
zorg (GGZ) of sociale zekerheid;
•	MKB bedrijven die zich bezig houden met het
ontwikkelen van e-health, met name de sterk
ontwikkelde Nederlandse gaming industrie;
•	Universiteiten die op zoek zijn naar een
kosteneffectieve manier om de kwaliteit
van e-mental health producten vast te
stellen, beter afgestemd op de snelle
marktontwikkelingen;
•	Dienstverlenende organisaties (zowel
publieke als private diensten, als
vrijwilligersorganisatie);
•	Beleidsmakers die de opschaling van e-mental
health moeten faciliteren en financieren; en
•	Mensen die zelf psychische problemen
hebben (gehad) en hun familie, vrienden en
verzorgers.

Welke voordelen biedt eMEN u?

Aansluiten bij het eMEN platform biedt u kennis,
begeleiding en samenwerkingsmogelijkheden
om zo e-mental health vlekkeloos in uw
dagelijkse praktijk te kunnen integreren. Zo
houden we samen de zorg toegankelijk en
betaalbaar voor de mensen die het zo hard
nodig hebben. eMEN biedt:
•	Relevante multidisciplinaire kennis over
praktische implementatie van e-mental health:
verbeterde productontwikkeling; vinden
van het juiste e-mental health ICT platform;
privacy / beschermen van data; integreren van
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e-mental health in de organisatiestructuur;
inzicht in innovatieve en kosteneffectieve
‘evidence based’ methodieken; CE markering;
meer inzicht in e-mental health beleid;
financieringsmogelijkheden; e-mental health
opleidingen en curriculum ontwikkeling;
goede voorbereiding op de transitie naar
‘blended care’; opzetten van e-mental health
pilots in de eigen organisatie;
•	Toegang tot internationale e-mental healthinnovaties,-onderzoek,’-beleidsontwikkeling
en-implementatie;
•	Internationale ontwikkel- en onderzoeks
partners;
•	Directe en snelle internationale
groeimogelijkheden voor MKB bedrijven
die zich bezig houden met innovatieve
ontwikkeling voor de GGZ;
•	Kennisoverdracht en netwerken met
koplopers op het gebied van e-mental health:
slim investeren en niet het wiel opnieuw
hoeven uitvinden; mogelijkheid om e-mental
health in co-creatie te ontwikkelen met kennis
uit andere Europese landen;
•	Advies bij het verder ontwikkelen van
kwalitatieve digitale zorg- en dienstverlening
en implementatieondersteuning;
• Betere en kosteneffectieve opschaling van
e-mental health; en
•	Meebepalen hoe e-mental health op de
agenda van de beleidsmakers komt.
Wilt u deelnemen aan ons platform? Stuur dan
een e-mail naar de projectleider van eMEN,
drs. Oyono Vlijter: o.vlijter@arq.org.

eMEN Seminars

In Nederland worden 3 thematische seminars
en 1 conferentie georganiseerd. Op deze
seminars wordt u uitgebreid geïnformeerd
over de ontwikkelingen binnen eMEN en
wordt u geïnspireerd door nationale en
internationale experts op het gebied van
e-health. Mis ze niet!

•	11 juli 2017, Hilton Amsterdam: Privacy,
kwaliteit en technische uitdagingen
•	Voorjaar 2018: e-mental health training
en onderwijs
•	Voorjaar 2019: organisatorische
uitdagingen
• Eindconferentie: november 2019.
De data worden onder andere op de website
van eMEN bekend gemaakt, blijf het project
dus volgen.

Het eMEN project

Het project van €5.36 miljoen loopt tot eind 2019
en wordt gesubsidieerd door het Interreg North
West Europe Programme (www.nweurope.eu),
dat zich richt op het in de praktijk toepassen
en opschalen van innovaties. eMEN wordt ook
medegefinancierd door de Provincie Noord-

Holland. De volgende landen zijn betrokken
bij dit project: Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Ierland, Groot Brittannië en België.

Wat willen we uiteindelijk
bereiken?

eMEN is een ambitieus en noodzakelijk
project dat als doel heeft het promoten
van toegankelijke, effectieve en betaalbare
geestelijke gezondheidszorg. Dit willen we
onder andere bereiken door een Europees
samenwerkingsplatform op te zetten voor
e-mental health product innovatie, ontwikkeling,
testen en implementatie en het delen van
kennis. Ook de landen om ons heen hebben
te maken met de genoemde implementatie en
opschalingsuitdagingen.

Wat betekent dit concreet?

Binnen 3,5 jaar tijd wil eMEN het volgende
realiseren:
•	Kennis delen op 24 internationale
evenementen: 6 thematische conferenties en
18 thematische seminars verspreid over de
6 eMEN partnerlanden in Noordwest Europa;
•	Inzicht en praktijkervaring opdoen met het
toepassen van nieuwe, kortdurende en
kosteneffectieve onderzoeksmethoden voor
de kwaliteitsbeoordeling van e-mental health
producten;
• Het specifiek selecteren en doorontwikkelen
en testen van minimaal 5 e-mental health
producten voor depressie, angst en PTSS/
psychotrauma. Deze doorontwikkelde
producten worden gepositioneerd als
‘best European practices’ en kunnen na de
projectfase snel op de markt worden gebracht;
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•	Minimaal 15 MKB organisaties ontvangen
ondersteuning bij het succesvol ontwikkelen
van e-mental health producten, zodat deze
bedrijven sneller kunnen groeien en de GGZ
optimaal wordt bediend;
•	Ontwikkeling van een beleidsadvies waarmee
beleidsmakers de opschaling kunnen
versnellen; en
•	Een grensoverschrijdend multidisciplinair
samenwerkingsplatform voor e-mental
health kennis, innovatie, ontwikkeling,
testen, implementatie en uitwisseling van
implementatie expertise.

Jaarlijks lijden bijna 165
miljoen mensen in Europa
aan een psychische aandoening zoals
depressie of angst; dit is 38% van de
EU-bevolking. Door maatschappelijke
en klimatologische ontwikkelingen zal
de vraag naar GGZ de komende jaren
verder blijven stijgen, met de daarbij
behorende sociaal-economische
consequenties. Nederland geeft op
dit moment meer dan 6 miljard euro
per jaar uit aan GGZ. Gemiddeld 50%
van alle arbeidsuitval in de EU wordt
veroorzaakt voor psychische klachten.
Voor de EU lidstaten is investeren
in e-mental health nu noodzakelijk
om de toegankelijkheid, kwaliteit
en betaalbaarheid van deze zorg de
komende jaren in stand te houden,
en het welzijn van de bevolking te
verbeteren.

eMEN Partners

eMEN wordt geleid door Arq Psychotrauma
Expert Groep in Nederland. Andere
Nederlandse partners zijn Vrije Universiteit
Amsterdam en Interapy B.V, het eerste e-mental
health bedrijf ter wereld (sinds 1997) dat 100%
online therapie aanbiedt. De Vrije Universiteit
Amsterdam is betrokken bij een aantal grote
Europese en internationale e-mental health
onderzoeksprojecten.
eMEN heeft partners in België, Frankrijk,
Duitsland, Ierland en Groot Brittannië:
•	Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN) – DE
•	Landschaftsverband Rheinland – Institut
für Versorgungsforschung (LVR) – DE
•	Mental Health Foundation (MHF) – UK
• EPSM Lille Métropole (EPSM-CCOMS) – FR
•	Thomas More University College (Thomas
More) – BE
• Pulso Europe BVBA (Pulso) – BE
• Mental Health Reform (MHR) – IE

Transnationale samenwerkingsgebieden 2014-2020
eMEN in Noord-West Europa
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Waar kan ik de activiteiten
van eMEN volgen?
Volg eMEN op LinkedIN
eMEN_EU

Meer informatie

Wilt u meer weten over eMEN of aansluiten
bij het platform? Neem dan contact op met
de projectleider, drs. Oyono Vlijter,
email: o.vlijter@arq.org.

Volg eMEN op twitter
@eMEN_EU
Volg de laatste ontwikkelingen op:
www.e-mence.org/emen en
www.nweurope.eu/emen

eMEN is tot stand gekomen met financiële steun van:

eMEN
Internationaal eMEN netwerk
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