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Introductie 

Een vraag die vaak speelt bij het gebruik van eHealth in de praktijk is of het evidence-based is. Maar wat is 
evidence-based, en wat zegt dat precies? In veel onderzoek naar behandelingen en interventies wordt een 
Randomized Controlled Trial toegepast. Op basis van dit soort onderzoek kunnen we stellen of iets werkt voor 
een specifieke doelgroep. Maar wat als een eHealth interventie niet effectief is, maar de helft van die doelgroep 
de interventie bijna niet, of op de verkeerde manier gebruikt heeft? Wellicht was de interventie wel effectief voor 
de andere helft? Nieuwe evaluatiemethoden zijn nodig om antwoord op dit soort vragen te geven (Hekler et al., 
2016; Resnicow et al., 2010). 

Materiaal en methodes 

Als gekeken wordt naar de huidige literatuur over de evaluatie van eHealth, komen veel nieuwe trends op het 
gebied van evaluatie naar voren. Het is van belang om op de hoogte te zijn van deze evaluatiemethoden om een 
grote, kwalitatief goede evidence-base voor eHealth interventies te creëren die ook relevant is voor de praktijk.    

Resultaten 

eHealth heeft invloed op de manier waarop geëvalueerd wordt: steeds meer onderzoekers geven aan dat we 
verder dan de RCT moeten gaan om te bepalen welke interventieonderdelen werken, voor wie, en waarom dat zo 
is (Patrick et al., 2016; Hekler et al., 2016). Onderzoek met gebruiksdata kan in kaart brengen voor wie welke 
onderdelen van een eHealth interventie het beste werken (Sieverink et al., 2016). Zo lezen sommige cliënten 
misschien graag, maar is voor anderen een interventie met alleen beeld en geluid effectiever. Dit betekent dat we 
eHealth niet moeten zien als een generieke ‘tool’, maar als iets wat aangepast moet worden aan de gebruiker 
(Van Gemert-Pijnen et al., 2013). Om die reden wordt steeds meer onderzoek naar gebruikspatronen binnen en 
tussen gebruikers gedaan.  

Conclusie/discussie 

We moeten dus kijken naar wat werkt voor wie: dat geldt niet alleen voor de onderzoeker, maar ook voor de 
behandelaar. Hierbij is het van belang om het cliëntperspectief mee te nemen zodat de interventie goed aansluit 
op diens behoeften (Van Gemert-Pijnen et al., 2013). Ook is de klinische blik essentieel voor het maken van een 
goed onderbouwde inschatting van de toegevoegde waarde van interventies of interventieonderdelen. In de 
nabije toekomst zal het niet alleen mogelijk zijn om deze beslissingen verder te onderbouwen door middel van 
onderzoek, maar ook door gebruiksdata van de patiënt in te zetten om de interventie gaandeweg bij te stellen.  
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