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GGZ Nederland en E-hulp.nl werken samen aan opschaling e-health
De brancheorganisatie GGZ Nederland en kennis- en adviescentrum E-hulp.nl werken samen om de
implementatie en opschaling van e-health in de ggz te bevorderen. De samenwerking is een
uitvloeisel van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ dat gesloten is tussen partijen als VWS,
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen. Met een
startbijeenkomst aanstaande donderdag gaat het opschalingstraject E-health van start.
Van Masterclass naar Masterplan
In het opschalingstraject gaan de verschillende stakeholders met elkaar in dialoog om te komen tot
oplossingsrichtingen voor de implementatie en opschaling van e-health. Onderdeel van het traject
is het in kaart brengen van belemmeringen en uitdagingen die gezamenlijk opgepakt moeten
worden. Teams van zorgverleners en professionals, aangevuld met een cliënt en een
vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar, volgen een masterclass, waarna ze met de opgedane
kennis werken aan onderdelen van een opschalingsplan. Alle ervaringen worden uiteindelijk
gebundeld en gedeeld met andere ggz-organisaties en zorgverleners.
Andere manier van werken
Het opschalingstraject wordt in samenwerking met E-hulp.nl ontwikkeld en verzorgd. E-hulp.nl is
een onafhankelijke stichting die al bijna tien jaar Zorg- en Welzijnsinstellingen adviseert bij het
ontwikkelen en implementeren van e-health. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland: “Stichting
E-hulp ziet e-health niet als een technisch product maar als een andere manier van werken.
Cliënten en behandelaren spelen een cruciale rol in deze verandering. Die focus spreekt ons aan.”
Zorgvuldig
De meeste GGZ-instellingen bieden al behandelingen aan die deels online zijn. Frank Schalken,
directeur van E-hulp.nl: “Het gebruik van e-health neemt langzaam toe, maar het is nog beperkt
tot een paar procent van alle cliëntcontacten. Te vaak ben je als cliënt afhankelijk van een
enthousiaste behandelaar of manager of je online geholpen kan worden. Die vrijblijvendheid moet
er uit. Als alle partijen straks weten wat ze kunnen bijdragen aan een zorgvuldig gebruik van ehealth is er veel winst te behalen. Het is goed dat GGZ Nederland zich daar hard voor maakt.”
Vorderingen
Aan het opschalingstraject doen acht GGZ instellingen mee. Organisaties die op de hoogte willen
blijven van de vorderingen kunnen terecht op www.ggz-connect.nl thema Zorg Dichtbij/ eHealth.
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