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Achtergrond
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Oktober 2015 - nu:

• Docent Toegepaste Psychologie (Hanzehogeschool, Groningen)
• Promotieonderzoeker project Quantified Self @Work (Hanze, Menzis en 
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Quantified Self @ Work: Ontwikkeling van 
een stress management app

• 1/3 werknemers ervaart negatieve gevolgen van stress 
• Vaak pas actie wanneer de werknemer te maken krijgt met een burn-out

 Preventie via een mobiele applicatie



Wat is eHealth?

Eetmeter app



Wat is eHealth?

Foodblog



Wat is eHealth?

Digitaal consult met de dokter



Definitie eHealth:

‘eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en 
communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om 
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’ 

(Glasgow & Solomon, 2014) 



eHealth toepassingen:

Globaal onder te verdelen in (eHealth Monitor 2017):

1. Online contact cliënt en zorgverlener
2. Inzage medische gegevens online (Elektronisch patiënten dossier)
3. Elektronische dossiervoering en communicatie tussen zorgverleners
4. Zelfmanagement en online behandeling
5. Begeleiding en ondersteuning op afstand



Waarom eHealth?

eHealth veelbelovend om 2 redenen:

1. Geeft patiënt/consument toegang tot relevante informatie (o.a. over 
zichzelf) zonder tussenkomst van zorgprofessional

2. Kan patiënt/consument (‘gepersonaliseerd’) ondersteunen in gewenst 
gedrag waardoor afhankelijkheid van zorgprofessional (op korte en 
lange termijn) afneemt

 zelfmanagement



Zelfmanagement – self-tracking en eCoaching

eHealth veelbelovend omdat: 

1. Relevante informatie over zichzelf self-tracking

"Het systematisch verzamelen van persoonlijke gegevens over gezondheid of gezondheidsgedrag, 
meestal met behulp van de smartphone, om gedragspatronen te ontdekken en mogelijk te veranderen 
om de lichamelijk of mentale gezondheid te verbeteren." (Bron: Oxford Dictionary)

2. (Gepersonaliseerde) ondersteuning in gewenst gedrag
eCoaching

Het aanzetten tot verandering in attitude, gedrag of gewoonten van een persoon door middel van coaching 
via technologie.  



Zelfmanagement – self-tracking mogelijkheden



Scio

Vessyl

Self-tracking voedingspatroon



Self-tracking (+ eCoaching?)

Apple Watch



Self-tracking (+ eCoaching?)



Self-tracking + eCoaching

Self-tracking via wearables draagt bij aan het bevorderen van de gezonde leefstijl (De 
Vries, 2016). Meer nodig? 

Ja! (Patel et al.), want: 
• Stap naar gedragsverandering is groot
• Feedback op data van wearables:

– Begrijpelijk
– Activerend
– Moet blijven motiveren (gamification)



Self-tracking & eCoaching

Mogelijkheden Barrières



Privacy en self-tracking – Waarheid of 
(voorlopig) sciencefiction? (1)

Door het aanbieden van een smartwatch door een werkgever aan 
een werknemer, is een werknemer ontslagen op basis van GPS-data 
wat aangaf dat de werknemer tijdens een thuiswerkdag eigenlijk een 

dag doorbracht in een dierentuin. 



Privacy en self-tracking – Waarheid of 
(voorlopig) sciencefiction? (2)

Slimme horloges en fitness-armbanden vangen de bewegingen van 
je pols op tijdens het typen. Deze bewegingen zijn te herleiden tot 

woorden die je hebt ingetypt. 



Privacy en self-tracking – Waarheid of 
(voorlopig) sciencefiction? (3)

Er bestaat een app waarmee dragers van een Google Glass
automatisch naam, beroep en Facebookpagina te zien krijgen 

van een onbekende op straat.  



Ontwikkeling eHealth loopt achter:

eHealth-monitor 2016:
• Technische oorzaken: gesloten ict-systemen, ontbreken van technische 

support
• Financiering (opstartkosten, vergoedingen)
• Houding en onwetendheid van professionals
• Houding van zorgconsumenten
• Vragen over effectiviteit
• Innovatie is lastig in de zorg



Verbeteren van de impact van eHealth:

• Betrekken eindgebruikers en andere stakeholders

• Ontwikkel een goed businessmodel 
- Hoe creëer je een product dat van 
meerwaarde is voor de consument? 
- Wat is je verdienmodel? Ect. 

Meer lezen: Van Gemert-Pijnen, J. E. W. C., Peters, O., & Ossebaard, H. C. (Eds.). (2013). Improving eHealth. Den Haag, 
The Netherlands: Eleven international publishing.
Of gratis online cursus eHealth: futurelearn.nl 



Ontwikkeling van eHealth
Vijf iteratieve fasen (CeHRes Roadmap):

1. Bekend worden met het onderwerp en de betrokkenen

2. Identificeren van wensen en behoeften

3. Ontwerpen

4. Implementeren

5. Evalueren

Continu 
evalueren met 
betrokkenen

CeHRes roadmap



Fase 1. Bekend worden met het onderwerp en de 
betrokkenen

• Meer leren over het onderwerp: Literatuur review:- Wat wordt er allemaal al gedaan op dit gebied?- Wat zijn succesfactoren en wat zijn uitdagingen/barrières? 

• Key stakeholders (=belangrijke betrokkenen): Online vragenlijst voor het 
identificeren van key stakeholders

- Wie zijn de eindgebruikers, mensen die het product aanschaffen, 
mensen die kunnen tegenwerken ect.?



Fase 2. Identificeren van de wensen en behoeften

Niet alleen van de eindgebruiker maar van alle
key stakeholders.

Identificeren van de wensen en behoeften:
• Interviews, focusgroepen, (eventueel vragenlijsten)
• Gebruik prototypes om wensen en behoeften te

identificeren (Tip: maak prototypes via balsamiq.com of 

marvelapp.com) 



Oefening: Identificeren van de wensen en behoeften

Onderdeel van business model: 
Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014)

Klantprofiel: beschrijft de belangrijkste kenmerken 
van het klantsegment

Customer jobs: 
- taken die ze proberen af te ronden
- problemen die ze proberen op te lossen
- behoeften die ze proberen te vervullen

Gains: - Gewenste uitkomsten- Stimulerende factoren 

Pains:- Ongewenste uitkomsten- Barrières - Risico’s 

Klantprofiel



Oefening: Prioriteiten stellen

Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014)

Je kunt helaas niet overal rekening 
mee houden..
Welke zijn het meest belangrijk?

Stel je hebt 100 euro te verdelen over
de wensen en behoeften (uit de vorige 
brainstorm), voor welke wensen en 
behoeften zou je als consument het 
meest betalen?
Verdeel het bedrag over de wensen en 
behoeften. 



Van wensen en behoeften naar value proposition

Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014)



Value proposition 

Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014)

Value proposition: beschrijft op welke 
manier jij waarde wil gaan creëren voor de 
klanten.

Products & services: een verzameling 
van alle producten en diensten die de basis 
vormen voor je waardepropositie.

Gain creators: beschrijven de voordelen 
die jouw producten en diensten voor 
klanten creëren.

Pain relievers: beschrijven de oplossingen 
voor problemen die klanten ondervinden en 
dingen die klanten dwarszitten.



Fase 3. Design

Focus op: 

• Iteratieve fasen van design testing• Gebruiksvriendelijkheid/waarde van het product

Wensen en behoeften  requirements prototype 

Prototype  gebruiksvriendelijkheid/waarde  nieuwe wensen en behoeften

Vertaling van wens/behoefte naar 
specifiek design element



Fase 4. Implementeren

Betrek hierbij ook weer de eindgebruikers 
en stakeholders. 

Fase 5. Evalueren

Niet alleen op gezondheidsuitkomsten maar ook op:
- Gebruiksvriendelijkheid
- Adherentie (wordt de interventie gebruikt zoals 

bedoeld)

?



Aniek Lentferink
a.j.lentferink@pl.hanze.nl

Ideeën/gedachten/vragen? Laat het mij weten!
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