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Voorwoord	  
Voor	  u	  ligt	  mijn	  bachelor	  thesis	  die	  ik	  heb	  geschreven	  in	  het	  kader	  van	  het	  afstudeerprogramma	  van	  

de	  opleiding	  ergotherapie	  aan	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  De	  bachelor	  thesis	  bestaat	  uit	  een	  

onderzoeks-‐	  en	  adviesrapport.	  

	  

De	  opdracht	  waar	  deze	  bachelor	  thesis	  het	  resultaat	  van	  is	  luidde	  als	  volgt:	  “In	  de	  bachelor	  thesis	  

werkt	  de	  student	  op	  basis	  van	  een	  in	  de	  opzet	  voor	  de	  thesis	  beschreven	  methode	  de	  vraagstelling	  

van	  de	  thesis	  uit.	  Zij	  legt	  in	  de	  thesis	  een	  relatie	  tussen	  de	  resultaten	  van	  haar	  literatuurstudie	  en	  de	  

resultaten	  van	  de	  activiteiten	  die	  zij	  verder	  heeft	  ontplooid	  om	  de	  vraagstelling	  die	  centraal	  staat	  in	  

haar	  thesis	  te	  beantwoorden.	  De	  student	  onderbouwt	  beweringen	  en	  conclusies	  en	  beschrijft	  in	  een	  

paragraaf	  4	  ‘Discussie’	  de	  waarde	  die	  toegekend	  kan	  worden	  aan	  het	  beschreven	  resultaat	  van	  haar	  

bevindingen	  en	  blikt	  terug	  op	  de	  methode	  die	  zij	  heeft	  gevolgd	  bij	  het	  komen	  tot	  een	  resultaat.	  De	  

student	  geeft	  een	  helder	  beeld	  van	  de	  relevantie	  van	  de	  studie	  voor	  de	  beroepspraktijk”.	  	  

	  

Stichting	  Eerstelijns	  ergotherapie	  voor	  mensen	  met	  Psychische	  problemen	  (ETP-‐Net)	  heeft	  de	  

opdracht	  gegeven	  om	  onderzoek	  te	  doen	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  ergotherapeutische	  (blended)	  e-‐

health	  interventie.	  De	  opdrachtgever	  hierbij	  was	  mevrouw	  A.	  Frans.	  Samen	  met	  medestudent	  T.	  

Zulauf	  heb	  ik	  deze	  opdracht	  uitgevoerd.	  In	  deze	  bachelor	  thesis	  spreek	  ik	  over	  ons	  als	  de	  twee	  

afstudeerstudenten.	  De	  hoofdvraag	  hebben	  we	  gezamenlijk	  beantwoord	  en	  deelvragen	  zijn	  

individueel	  uitgewerkt.	  Om	  een	  compleet	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  onderzoek,	  is	  het	  aan	  te	  raden	  

beide	  onderzoeksrapporten	  te	  lezen	  alsmede	  ons	  gezamenlijke	  adviesrapport.	  

	  

In	  de	  bachelor	  thesis	  wordt	  allereerst	  een	  samenvatting	  van	  het	  onderzoek	  gegeven.	  Vervolgens	  

wordt	  de	  inleiding	  beschreven	  met	  daarin	  onder	  andere	  de	  aanleiding,	  doelstelling,	  vraagstelling	  en	  

het	  theoretisch	  kader	  van	  waaruit	  geredeneerd	  is.	  De	  methode	  wordt	  per	  deelvraag	  toegelicht,	  

evenals	  de	  resultaten.	  Na	  de	  beschrijving	  van	  de	  resultaten	  volgt	  de	  discussie,	  waarin	  aandacht	  

geschonken	  wordt	  aan	  sterke	  en	  zwakke	  kanten	  van	  het	  onderzoek.	  Uiteindelijk	  wordt	  een	  conclusie	  

getrokken	  en	  worden	  aanbevelingen	  gedaan.	  Tot	  slot	  is	  er	  een	  verklarende	  woordenlijst	  en	  een	  lijst	  

van	  de	  gebruikte	  literatuur	  bijgevoegd.	  De	  bijlagen	  bevatten	  de	  systematische	  literatuurstudie,	  het	  

informed	  consent	  formulier,	  het	  interviewschema,	  de	  codeboom	  en	  de	  peerfeedback	  van	  twee	  

medestudenten.	  	  
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Graag	  wil	  ik	  de	  opdrachtgever	  mevrouw	  A.	  Frans	  bedanken	  voor	  de	  opdracht	  en	  de	  begeleiding.	  	  

De	  begeleidende	  docent	  mevrouw	  R.M.	  Zinkstok	  wil	  ik	  bedanken	  voor	  haar	  accurate	  begeleiding	  en	  
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de	  prettige	  samenwerking	  en	  de	  peer-‐review.	  Tot	  slot	  wil	  ik	  tevens	  alle	  betrokken	  ergotherapeuten	  

bedanken	  voor	  de	  medewerking	  aan	  de	  interviews	  en	  een	  ieder	  die	  op	  een	  andere	  mogelijke	  wijze	  

betrokken	  is	  geweest.	  

	  

Linda	  Vlaar,	  

Alkmaar,	  augustus	  2014.	   	  
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Samenvatting	  
Aanleiding	  en	  probleembeschrijving:	  “De	  huidige	  samenleving	  verandert	  in	  een	  razendsnel	  tempo.	  

Nieuwe,	  slimme	  technologie,	  zoals	  smartphones,	  apps	  en	  sociale	  media,	  biedt	  mogelijkheden	  die	  er	  

niet	  eerder	  zijn	  geweest.	  Daarmee	  kan	  men	  steeds	  meer	  zelf	  regelen,	  los	  van	  tijd	  en	  plaats.	  Mensen	  

wil	  dit	  ook	  als	  het	  gaat	  om	  gezondheid.	  Deze	  omslag	  in	  de	  samenleving	  vraagt	  om	  een	  omslag	  in	  de	  

zorg”	  (Schippers	  &	  Van	  Rijn,	  2014).	  Binnen	  de	  Geestelijke	  Gezondheidszorg	  (GGZ)	  wordt	  	  in	  

toenemende	  mate	  gebruik	  gemaakt	  van	  e-‐health	  om	  de	  gezondheidszorg	  te	  ondersteunen	  of	  te	  

verbeteren	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  Ondanks	  deze	  constatering,	  zijn	  er	  in	  de	  ergotherapie	  in	  de	  GGZ	  

echter	  nog	  geen	  (blended)	  e-‐health	  interventies.	  Omdat	  ergotherapie	  achterloopt	  in	  de	  ontwikkeling	  

en	  	  implementatie	  van	  e-‐health	  is	  het	  van	  belang	  dat	  ergotherapie	  een	  inhaalslag	  maakt.	  Het	  initiatief	  

voor	  dit	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  van	  e-‐health	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  is	  genomen	  

door	  Stichting	  ETP-‐Net,	  het	  eerstelijns	  ergotherapie	  kennisnetwerk	  voor	  mensen	  met	  psychische	  

problemen.	  Het	  is	  belangrijk	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  het	  zin	  heeft	  om	  vanuit	  de	  ergotherapie	  e-‐

health	  interventies	  te	  ontwikkelen	  en	  om	  uit	  te	  zoeken	  in	  hoeverre	  ergotherapeutische	  e-‐health	  

interventies	  kunnen	  	  bijdragen	  aan	  de	  vergroting	  van	  handelingscompetenties	  alsmede	  de	  zelfregie	  

van	  (kwetsbare)	  burgers.	  Dit	  is	  vooral	  ook	  van	  belang	  omdat	  bekend	  is	  dat	  e-‐health-‐interventies	  een	  

kostenbesparend	  effect	  hebben	  waardoor	  de	  	  toegankelijkheid	  	  van	  de	  Nederlandse	  gezondheidszorg	  

behouden	  kan	  blijven.	  	  

Vraagstelling:	  De	  centrale	  vraag	  die	  in	  de	  beide	  theses	  	  beantwoord	  wordt	  is:	  	  “Hoe	  kan	  aan	  

ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies	  vormgegeven	  worden	  en	  hoe	  kunnen	  die	  

geïmplementeerd	  worden	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  

gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie?”	  In	  het	  kader	  van	  deze	  hoofdvraag,	  richt	  deze	  thesis	  zich	  vooral	  op	  

de	  vraag	  welke	  ergotherapeutische	  interventies	  effectief	  zijn	  alsmede	  	  op	  	  mening,	  ervaring	  en	  

achterliggende	  ideeën	  van	  een	  aantal	  werkende	  ergotherapeuten	  over	  de	  effectiviteit	  van	  die	  

interventies.	  De	  vraag	  die	  in	  deze	  thesis	  tevens	  beantwoord	  	  wordt	  is	  de	  vraag	  welke	  

ergotherapeutische	  interventies	  	  mogelijk	  vervangen	  of	  aangevuld	  kunnen	  worden	  met	  e-‐health.	  	  In	  

overleg	  met	  de	  opdrachtgever	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  focus	  te	  leggen	  bij	  	  de	  cliëntengroep	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  Depressie	  komt	  namelijk	  vaker	  voor	  dan	  welke	  

andere	  psychische	  aandoening	  dan	  ook.	  Mensen	  die	  een	  depressie	  doormaken	  ervaren	  	  in	  hoge	  mate	  

verlies	  van	  kwaliteit	  van	  leven	  en	  belangrijk	  is	  daarom	  dat	  zij	  met	  behulp	  van	  eenvoudige	  en	  

toegankelijke	  middelen	  ondersteund	  worden	  bij	  het	  verrichten	  van	  dagelijkse	  handelingen	  (GGZ,	  

Nederland,	  2013).	  	  

Methode:	  Om	  de	  hoofdvraag	  te	  beantwoorden	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  methoden	  van	  kwalitatief	  

onderzoek.	  Allereerst	  is	  een	  systematisch	  literatuurstudie	  is	  gedaan	  naar	  de	  huidige	  stand	  van	  kennis	  

op	  het	  gebied	  van	  de	  effectiviteit	  van	  de	  ergotherapeutische	  interventies	  die	  ingezet	  worden	  bij	  
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mensen	  met	  een	  depressie.	  Hierbij	  is	  gezocht	  in	  relevante	  wetenschappelijke	  literatuur	  in	  de	  

databanken	  Applied	  Social	  Sciences	  Index	  and	  Abstracts	  (ASSIA),	  	  OTseeker,	  Boom	  Lemma	  en	  de	  

Cochrane	  Library.	  Vervolgens	  zijn	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  gedaan	  bij	  een	  aantal	  werkende	  

ergotherapeuten	  	  om	  hun	  opinie	  over	  de	  effectiviteit	  van	  ergotherapeutische	  interventies	  in	  kaart	  te	  

brengen	  en	  om	  een	  indruk	  te	  krijgen	  van	  hun	  beeld	  van	  de	  mogelijkheden	  om	  die	  interventies	  aan	  te	  

vullen	  of	  te	  vervangen	  door	  e-‐health.	  De	  geïnterviewde	  ergotherapeuten	  zijn	  werkzaam	  bij	  de	  GGZ	  

instelling	  Roads,	  de	  afdeling	  psychiatrie	  in	  het	  Academisch	  Medisch	  Centrum	  (AMC)	  of	  aangesloten	  

bij	  Stichting	  Eerstelijns	  Ergotherapie.	  In	  totaal	  bestond	  de	  onderzoeksgroep	  uit	  tien	  deelnemers.	  	  

Resultaten:	  Vanuit	  de	  systematische	  literatuurstudie	  komen	  zowel	  effectieve	  als	  gedeeltelijk	  

effectieve	  (ergotherapeutische)	  interventies	  naar	  voren,	  dit	  waren	  er	  zeven	  in	  totaal.	  Deze	  

interventies	  zijn	  gebaseerd	  op	  Cognitieve	  gedragstherapie	  (CGT)	  en	  in	  het	  bijzonder	  

oplossingsgerichte	  therapie.	  Vanuit	  de	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  met	  een	  aantal	  werkende	  

ergotherapeuten	  wordt	  aangeven	  dat	  zij	  met	  name	  interventies	  toepassen	  gericht	  	  op	  activering,	  

gedragsverandering,	  het	  creëren	  of	  aanpassen	  van	  dagbesteding	  of	  werkhervatting.	  Deze	  

interventies	  hebben	  als	  doel	  het	  mogelijk	  maken	  van	  handelen,	  zodat	  participatie	  gerealiseerd	  wordt	  

ten	  behoeve	  van	  gezondheid	  en	  welzijn.	  Voorbeelden	  van	  interventies	  waarbij	  de	  ergotherapeuten	  

mogelijkheden	  zien	  om	  aan	  te	  vullen	  met	  e-‐health	  zijn:	  het	  kennismaken	  met	  online	  intakevragen,	  

het	  uitbreiden	  van	  psycho-‐educatie	  door	  beschikbare	  folders	  en	  informatie	  te	  digitaliseren,	  het	  

geven	  van	  opdrachten	  in	  het	  kader	  van	  CGT	  per	  e-‐mail	  en	  daarop	  te	  reflecteren,	  het	  frequenter	  

motiveren	  en	  stimuleren	  door	  aanvulling	  vanuit	  e-‐health,	  de	  meerwaarde	  in	  het	  geven	  van	  inzicht	  is	  

dat	  cliënten	  middels	  e-‐health	  meer	  tijd	  hebben	  om	  tot	  inzichten	  te	  komen	  en	  het	  naar	  behoefte	  

kunnen	  nalezen	  en	  tot	  slot	  kan	  het	  ingezet	  worden	  om	  contact	  te	  onderhouden	  wat	  bijdraagt	  aan	  de	  

efficiëntie	  van	  de	  contactmomenten.	  	  Ergotherapeuten	  zien	  geen	  mogelijkheden	  om	  interventies	  te	  

vervangen	  door	  e-‐health	  omdat	  zij	  veel	  waarde	  hechten	  aan	  de	  non-‐verbale	  communicatie.	  

Conclusie:	  In	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  kunnen	  een	  aantal	  bestaande	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  

depressie	  eventueel	  aangevuld	  worden	  door	  middel	  van	  blended	  e-‐health.	  Vanuit	  de	  opinie	  van	  de	  

ergotherapeuten	  komen	  de	  volgende	  interventies	  in	  aanmerking:	  het	  intake	  gesprek,	  psycho-‐

educatie,	  opdrachten	  geven	  alsmede	  het	  reflecteren	  daarop,	  motiveren	  en	  stimuleren,	  inzicht	  geven	  

en	  tot	  slot	  het	  onderhouden	  van	  contact.	  Er	  waren	  geen	  interventies	  waarbij	  ergotherapeuten	  

mogelijkheden	  zagen	  om	  deze	  volledig	  te	  vervangen	  door	  e-‐health	  omdat	  ergotherapeuten	  veel	  

waarde	  hechten	  aan	  face-‐to-‐face	  contact	  en	  met	  name	  aan	  de	  non-‐verbale	  communicatie.	  Op	  basis	  

van	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  wordt	  aanbevolen	  eerstvolgend	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  

opinie	  van	  cliënten.	  Indien	  cliënten	  eveneens	  meerwaarde	  in	  ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  

interventies	  zien,	  kan	  overgaan	  worden	  tot	  pilot	  studies	  en	  daaropvolgend	  tot	  implementatie.	  
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1. Inleiding	  

1.1	  Aanleiding	  en	  probleembeschrijving	  
“De	  huidige	  samenleving	  verandert	  in	  een	  razendsnel	  tempo.	  Nieuwe,	  slimme	  technologie,	  zoals	  

smartphones,	  apps	  en	  sociale	  media,	  biedt	  mogelijkheden	  die	  er	  niet	  eerder	  zijn	  geweest.	  Daarmee	  

kan	  men	  steeds	  meer	  zelf	  regelen,	  los	  van	  tijd	  en	  plaats.	  Mensen	  wil	  dit	  ook	  als	  het	  gaat	  om	  

gezondheid.	  Deze	  omslag	  in	  de	  samenleving	  vraagt	  om	  een	  omslag	  in	  de	  zorg”	  (Schippers	  &	  Van	  Rijn,	  

2014).	  

	  

Binnen	  de	  Geestelijke	  Gezondheidszorg	  (GGZ)	  wordt	  in	  toenemende	  mate	  gebruik	  gemaakt	  van	  e-‐

health.	  Onder	  e-‐health	  wordt	  verstaan,	  het	  gebruik	  van	  nieuwe	  informatie-‐	  en	  

communicatietechnologieën	  en	  met	  name	  internettechnologie,	  wordt	  ingezet	  om	  gezondheid	  en	  

gezondheidszorg	  te	  ondersteunen	  of	  te	  verbeteren	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  Minister	  Schippers	  van	  

Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  (2012)	  heeft	  e-‐health	  als	  belangrijk	  speerpunt	  benoemd	  om	  de	  

gezondheidszorg	  betaalbaar	  en	  toegankelijk	  te	  houden.	  Daarentegen	  staat	  de	  dienstverlening	  in	  de	  

GGZ-‐sector	  door	  bezuinigingen,	  toename	  van	  cliënten	  en	  een	  veranderende	  rol	  van	  zowel	  cliënt	  als	  

zorgprofessional	  in	  toenemende	  mate	  onder	  druk.	  In	  veel	  gevallen	  wordt	  de	  inzet	  van	  eHealth	  gezien	  

als	  één	  van	  de	  mogelijke	  oplossingen	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  Het	  gebruik	  van	  eHealth	  kan	  bijdragen	  

aan	  de	  kwaliteit,	  toegankelijkheid	  en	  doelmatigheid	  van	  de	  gezondheidszorg.	  De	  toegevoegde	  

waarde	  voor	  e-‐health	  in	  de	  GGZ	  wordt	  gezien	  op	  het	  gebied	  van	  informatie,	  communicatie	  en	  

zelfmanagement	  (De	  Groot,	  Hermans	  &	  De	  Lange,	  2013;	  Nederlandse	  Patiënten	  en	  Consumenten	  

Federatie,	  2012).	  Effectiever	  dan	  e-‐health	  blijkt	  blended	  e-‐health	  (Smeets	  &	  Zijlstra,	  2014),	  dat	  wil	  

zeggen	  een	  geïntegreerde	  combinatie	  van	  online	  en	  offline	  interventies.	  Een	  deel	  van	  het	  reguliere	  

face	  to	  face	  contact	  wordt	  vervangen	  door	  online	  toepassingen	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  	  

	  

Stichting	  Eerstelijns	  ergotherapie	  voor	  mensen	  met	  Psychische	  problemen	  (ETP-‐Net)	  wil	  de	  

mogelijkheden	  voor	  (blended)	  e-‐health	  onderzoeken.	  “ETP-‐Net	  is	  een	  landelijk	  netwerk	  van	  

ergotherapeuten	  dat	  zich	  ten	  doel	  stelt	  mogelijkheden	  te	  onderzoeken	  en	  te	  creëren	  voor	  eerstelijns	  

ergotherapie	  ten	  behoeve	  van	  mensen	  met	  handelings-‐	  en	  participatieproblemen	  als	  gevolg	  van	  

psychische	  en	  psychosociale	  problematiek	  en	  die	  een	  vorm	  van	  ergotherapie	  toegankelijk	  te	  maken	  

voor	  de	  doelgroep”	  (Van	  Sermondt,	  2011).	  De	  opdrachtgever	  is	  aangesloten	  als	  ergotherapeut	  bij	  

Stichting	  ETP-‐Net	  en	  werkzaam	  binnen	  de	  GGZ,	  namelijk	  bij	  de	  instelling	  Roads	  te	  Amsterdam	  en	  op	  

de	  afdeling	  stemmingsstoornissen	  in	  het	  Academisch	  Medisch	  Centrum	  te	  Amsterdam.	  Roads	  is	  een	  

organisatie	  voor	  mensen	  met	  een	  psychiatrische	  stoornis,	  psychosociale	  problemen	  en/of	  verslaving	  

die	  ondersteuning	  nodig	  hebben	  bij	  het	  vinden	  van	  werk,	  scholing	  en	  dagbesteding	  (Roads,	  z.j.).	  
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Ondanks	  dat	  er	  in	  toenemende	  mate	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  e-‐health,	  zijn	  er	  in	  de	  ergotherapie	  

in	  de	  GGZ	  echter	  nog	  geen	  e-‐health	  interventies1.	  Omdat	  ergotherapie	  achterloopt	  in	  de	  ontwikkeling	  

en	  implementatie	  van	  e-‐health	  is	  het	  van	  belang	  dat	  ergotherapie	  een	  inhaalslag	  maakt.	  Het	  is	  

belangrijk	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  het	  zin	  heeft	  om	  vanuit	  de	  ergotherapie	  e-‐health	  interventies	  

te	  ontwikkelen	  en	  om	  uit	  te	  zoeken	  in	  hoeverre	  ergotherapeutische	  e-‐health	  interventies	  kunnen	  	  

bijdragen	  aan	  de	  vergroting	  van	  handelingscompetenties	  alsmede	  de	  zelfregie	  van	  (kwetsbare)	  

burgers.	  Echter	  ontbreekt	  er	  nog	  literatuur	  die	  zich	  richt	  op	  het	  ontwikkelen,	  vormgeven	  en	  

implementeren	  van	  een	  blended	  e-‐health	  interventies	  binnen	  de	  ergotherapie.	  Daarom	  is	  het	  

relevant	  om	  eerst	  uit	  te	  zoeken	  welke	  ergotherapeutische	  interventies	  in	  wetenschappelijke	  

literatuur	  en	  in	  de	  praktijk	  effectief	  zijn.	  Wanneer	  je	  namelijk	  effectieve	  e-‐health	  interventies	  wilt	  

ontwikkelen,	  moet	  je	  uitgaan	  van	  bestaande	  effectieve	  (ergotherapeutische)	  interventies	  (Visser,	  

2014).	  Dit	  is	  van	  belang	  omdat	  de	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  technologie	  zeer	  snel	  gaat	  en	  je	  

voor	  je	  het	  weet	  ingehaald	  wordt	  door	  de	  tijd	  (Visser,	  2014).	  Vooronderzoek	  in	  de	  vorm	  van	  een	  

systematische	  literatuurstudie	  is	  om	  deze	  reden	  gedaan	  naar	  de	  effectiviteit	  van	  bestaande	  

ergotherapeutische	  interventies	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  

depressie.	  Hieruit	  zijn	  zeven	  interventies	  naar	  voren	  gekomen,	  waarvan	  drie	  ergotherapeutische	  

interventies	  en	  vier	  interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie.	  De	  uitkomstmaten	  van	  de	  

effectiviteit	  waren	  gericht	  op	  het	  herstel	  van	  de	  depressie	  alsmede	  arbeidsparticipatie.	  Van	  de	  zeven	  

gevonden	  interventies	  zijn	  vier	  interventies	  effectief	  (Bohlmeijer,	  Fledderus,	  Rokx,	  &	  Pieterse,	  2011;	  

Peden,	  Hall,	  Rayens	  &	  Beebe,	  2000;	  Korrelboom,	  Maarsing	  &	  Huijbrechts,	  2012;	  Murray	  et	  al.,	  2010)	  

en	  drie	  interventie	  gedeeltelijk	  effectief	  (Hees,	  Koeter,	  De	  Vries,	  Ooteman	  &	  Schene	  2010;	  Hees,	  De	  

Vries,	  Koeter	  &	  Schene,	  2013;	  Schene,	  Koeter,	  Kikkert,	  Swinkels	  &	  McCrone,2006;	  Vlasveld	  et	  al.,	  

2013).	  Van	  de	  vier	  effectieve	  interventies	  is	  er	  één	  ergotherapeutisch	  en	  van	  de	  drie	  gedeeltelijk	  

effectieve	  interventies	  zijn	  er	  twee	  ergotherapeutisch.	  De	  ergotherapeutische	  interventies	  zijn	  

meegenomen	  in	  het	  verdere	  onderzoek.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Deze	  bewering	  staat	  beschreven	  in	  de	  opdracht	  voor	  deze	  thesis	  (Zinkstok,	  2013).	  
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1.2	  Doelstelling	  en	  relevantie	  
Het	  doel	  van	  dit	  project	  is	  om	  advies	  te	  kunnen	  geven	  aan	  de	  opdrachtgever	  over	  effectieve	  

ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies,	  omdat	  literatuur	  die	  zich	  richt	  op	  het	  ontwikkelen,	  

vormgeven	  en	  implementeren	  van	  een	  blended	  e-‐health	  interventies	  binnen	  de	  ergotherapie	  nog	  

ontbreekt.	  In	  dat	  kader	  is	  het	  van	  relevant	  te	  weten	  te	  komen	  of	  en	  hoe	  een	  ergotherapeut	  aan	  

(blended)	  e-‐health	  interventies	  vorm	  kan	  geven	  en	  hoe	  die	  geïmplementeerd	  kunnen	  worden	  in	  het	  

kader	  van	  ergotherapie	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie.	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  aanbevelingen	  de	  basis	  vormen	  voor	  de	  te	  ontwikkelen	  ergotherapeutische	  

blended	  e-‐health	  interventies.	  Hier	  zal	  een	  groepje	  studenten	  van	  de	  opleiding	  ergotherapie	  in	  

september	  2014	  verder	  aan	  werken.	  Het	  project	  levert	  een	  bijdrage	  aan	  de	  kwaliteit,	  

toegankelijkheid	  en	  doelmatigheid	  van	  de	  ergotherapeutische	  behandeling	  en	  meer	  zelfregie	  voor	  

cliënten.	  Tevens	  is	  maatschappelijk	  relevant	  om	  door	  (blended)	  e-‐health	  interventies	  binnen	  de	  

ergotherapie	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  huidige	  samenleving	  en	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  kostenbesparing	  en	  

het	  toegankelijk	  houden	  van	  de	  Nederlandse	  gezondheidszorg	  (Schippers,	  2012).	  Dit	  draagt	  mede	  bij	  

aan	  het	  toegankelijk	  houden	  alsmede	  het	  promoten	  van	  het	  beroep	  ergotherapie.	  	  

	  

In	  overleg	  met	  de	  opdrachtgever	  is	  ervoor	  gekozen	  binnen	  het	  onderzoek	  de	  focus	  te	  leggen	  bij	  	  de	  

cliëntengroep	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  Depressie	  komt	  namelijk	  

vaker	  voor	  dan	  welke	  andere	  psychische	  aandoening	  dan	  ook.	  Mensen	  die	  een	  depressie	  doormaken	  

ervaren	  	  in	  hoge	  mate	  verlies	  van	  kwaliteit	  van	  leven	  en	  belangrijk	  is	  daarom	  dat	  zij	  met	  behulp	  van	  

eenvoudige	  en	  toegankelijke	  middelen	  ondersteund	  worden	  bij	  het	  verrichten	  van	  dagelijkse	  

handelingen.	  Tevens	  kosten	  depressieve	  werknemers	  op	  nationaal	  niveau	  miljarden	  euro’s	  per	  jaar.	  

Investeringen	  in	  effectieve	  depressiezorg	  zijn	  daarom	  zinvol	  en	  verantwoord	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  

Allereerst	  is	  een	  systematische	  literatuurstudie	  gedaan	  naar	  de	  effectiviteit	  van	  ergotherapeutische	  

interventies,	  waarbij	  de	  focus	  lag	  op	  de	  cliëntengroep	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  

depressie.	  Vervolgens	  is	  voor	  het	  verdere	  onderzoek	  in	  gesprek	  met	  een	  aantal	  werkende	  

ergotherapeuten	  gebleken	  dat	  de	  focus	  op	  deze	  cliëntengroep	  voor	  het	  project	  niet	  haalbaar	  is.	  

Ergotherapeuten	  behandelen	  nauwelijks	  cliënten	  waarbij	  sprake	  is	  van	  handelingsproblematiek	  als	  

gevolg	  van	  enkel	  een	  depressie.	  Vaak	  is	  er	  sprake	  van	  co-‐morbiditeit:	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  

depressie	  in	  combinatie	  met	  één	  andere	  of	  meerdere	  aandoeningen	  tegelijkertijd.	  Uit	  onderzoek	  

blijkt	  ook	  dat	  psychiatrische	  co-‐morbiditeit	  regelmatig	  voorkomt	  (Ravelli,	  Bijl	  &	  Van	  Zessen,	  1998).	  

Daarom	  is	  ervoor	  gekozen	  de	  cliëntengroep	  af	  te	  bakenen	  tot	  (ook)	  een	  depressie.	  	  De	  nadruk	  door	  

de	  twee	  afstudeerstudenten	  is	  in	  het	  geval	  van	  co-‐morbiditeit	  wel	  zoveel	  mogelijk	  uitgegaan	  naar	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  de	  depressie.	  
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1.3	  Vraagstelling	  
De	  centrale	  vraag	  die	  in	  beide	  theses	  beatwoord	  wordt	  is:	  

“Hoe	  kan	  aan	  (blended)	  e-‐health	  interventies	  vormgegeven	  worden	  en	  hoe	  kunnen	  deze	  

geïmplementeerd	  worden	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  

gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie?”	  

	  

Om	  tot	  beantwoording	  van	  de	  vraagstelling	  te	  komen	  zijn	  deelvragen	  opgesteld	  en	  hebben	  de	  twee	  

afstudeerstudenten	  de	  deelvragen	  verdeeld.	  Deelvragen	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  zijn	  

beantwoord	  in	  deze	  thesis	  en	  deelvragen	  in	  het	  kader	  van	  (blended)	  e-‐health	  zijn	  beantwoord	  door	  

de	  mede	  afstudeerstudent	  in	  haar	  thesis.	  	  

	  

Deelvragen	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  die	  in	  deze	  thesis	  aan	  de	  orde	  komen	  zijn:	  

1. “Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  van	  cliënten	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  gebleken?”	  

a. Welke	  interventies	  zijn	  effectief?	  

b. Op	  welke	  methoden	  zijn	  de	  interventies	  gebaseerd?	  	  

	  

De	  eerste	  deelvraag,	  1a	  is	  beantwoord	  in	  de	  systematische	  literatuurstudie	  en	  deelvraag	  1b	  is	  daar	  

een	  verdieping	  op.	  	  

	  

2. “Wat	  zijn	  de	  meningen,	  ervaringen	  en	  achterliggende	  ideeën	  met	  betrekking	  tot	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  en	  welke	  zouden	  mogelijk	  vervangen	  of	  aangevuld	  kunnen	  

worden	  door	  e-‐health	  bij	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  

depressie?”	  

a. Welke	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  worden	  door	  de	  

ergotherapeuten	  ingezet	  en	  waar	  zijn	  deze	  op	  gebaseerd?	  

b. Welke	  interventies	  worden	  door	  ergotherapeuten	  als	  effectief	  beschouwd?	  

c. Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  zouden	  ergotherapeuten	  vervangen	  of	  

aangevuld	  kunnen	  worden	  door	  e-‐health?	  
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De	  tweede	  deelvraag	  is	  naar	  aanleiding	  van	  de	  conclusies	  van	  de	  literatuurstudie	  geformuleerd	  om	  

voor	  de	  beroepspraktijk	  toepasbare	  aanbevelingen	  te	  kunnen	  doen	  aan	  Stichting	  ETP-‐Net.	  Daarbij	  is	  

het	  van	  belang	  om	  de	  meningen,	  ervaringen	  en	  achterliggende	  ideeën	  van	  ergotherapeuten	  te	  

kennen	  met	  betrekking	  tot	  de	  vraag,	  hoe	  ergotherapeutische	  interventies	  mogelijk	  aangevuld	  of	  

vervangen	  kunnen	  worden	  door	  e-‐health	  toepassingen.	  In	  deze	  deelvraag	  wordt	  er	  gesproken	  over	  

(ook)	  een	  depressie.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  aangegeven	  in	  de	  voorgaande	  paragraaf	  1.2	  ‘Doelstelling	  

en	  relevantie’.	  	  

	  

Deelvragen	  in	  het	  kader	  van	  (blended)	  e-‐health	  die	  in	  de	  thesis	  van	  de	  mede	  afstudeerstudent	  aan	  de	  

orde	  komen	  zijn:	  	  

1. Welke	  (blended)	  e-‐health	  interventies	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  

een	  depressie	  zijn	  er	  op	  dit	  moment?	  

a. Welke	  (blended)	  e-‐health	  interventies	  zijn	  effectief?	  

b. Wat	  zijn	  de	  kritische	  succesfactoren	  van	  de	  effectieve	  (blended)	  e-‐health	  interventies?	  

	  

2. Hoe	  denken	  de	  werkende	  ergotherapeuten	  over	  (blended)	  	  e-‐health?	  

a. Welke	  ervaringen,	  meningen	  en	  ideeën	  over	  (blended)	  	  e-‐health	  interventies	  hebben	  

werkende	  ergotherapeuten?	  

b. Aan	  welke	  voorwaarden	  moet	  een	  (blended)	  e-‐health	  interventie	  voldoen	  wil	  deze	  

voor	  de	  ergotherapeuten	  bruikbaar	  zijn?	  
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1.4	  Theoretisch	  kader	  
Om	  de	  deelvragen	  en	  de	  hoofdvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  en	  om	  de	  bevindingen	  te	  kunnen	  

onderbouwen	  is	  uit	  verschillende	  kennisbestanden	  geredeneerd.	  	  

	  

Ergotherapie	  en	  occupational	  science	  

In	  de	  eerste	  plaats	  is	  geredeneerd	  vanuit	  het	  ergotherapeutisch	  kennisgebied	  en	  is	  aangesloten	  bij	  de	  

kennis	  over	  handelen	  en	  veranderingen	  daarin	  zoals	  in	  de	  occupational	  science	  gangbaar	  is	  (Le	  

Granse,	  Hartingsveld	  &	  Kinébanian,	  2012).	  In	  deze	  thesis	  is	  de	  link	  gelegd	  tussen	  het	  handelen	  van	  

mensen	  met	  een	  depressie	  en	  de	  invloed	  hiervan	  op	  de	  kwaliteit	  van	  het	  dagelijks	  leven.	  Tevens	  zijn	  

de	  resultaten	  van	  het	  praktijkonderzoek	  gebaseerd	  op	  de	  ervaringen,	  meningen	  	  en	  achterliggende	  

ideeën	  van	  een	  aantal	  werkende	  ergotherapeuten	  over	  het	  ontwikkelen	  van	  ergotherapeutische	  

blended	  e-‐health	  interventies.	  Vanuit	  de	  ergotherapeutische	  interventies	  is	  gekeken	  hoe	  deze	  

aangevuld	  of	  vervangen	  kunnen	  worden	  door	  e-‐health	  toepassingen.	  	  

	  

Evidence	  based	  practice	  

In	  de	  tweede	  plaats	  is	  geredeneerd	  vanuit	  effectieve	  ergotherapeutische	  interventies	  uit	  

wetenschappelijke	  literatuur	  alsmede	  uit	  de	  beroepspraktijk.	  Visser	  (2014)	  geeft	  aan	  dat	  e-‐health	  

interventies	  ontwikkeld	  moeten	  worden	  vanuit	  bestaande	  (ergotherapeutische)	  effectieve	  

interventies.	  Deze	  interventies	  kunnen	  vervolgens,	  waar	  mogelijk,	  ondersteunend	  door	  e-‐health	  

toepassingen.	  Onder	  effectiviteit	  wordt	  in	  deze	  thesis	  verstaan	  de	  doelmatigheid	  en	  de	  

doeltreffendheid	  van	  de	  interventies.	  De	  uitkomstmaten	  waren	  gericht	  op	  (arbeids)participatie	  en	  

het	  herstel	  van	  de	  depressie.	  Een	  systematische	  literatuurstudie	  is	  gedaan	  naar	  de	  effectiviteit	  van	  

ergotherapeutische	  interventies	  in	  wetenschappelijke	  literatuur.	  Hieruit	  zijn	  effectieve	  alsmede	  

gedeeltelijk	  effectieve	  interventies	  gekomen	  die	  ergotherapeutisch	  zijn	  of	  toepasbaar	  zijn	  binnen	  de	  

ergotherapie.	  Vervolgens	  is	  aan	  de	  hand	  van	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  de	  opinie	  van	  een	  

aantal	  werkende	  ergotherapeuten	  onderzocht	  wat	  betreft	  de	  effectiviteit	  van	  de	  ergotherapeutische	  

interventies	  zoals	  zij	  die	  ervaren	  in	  de	  praktijk.	  	  
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Blended	  e-‐health	  

In	  deze	  bachelor	  thesis	  is	  in	  de	  derde	  plaats	  geredeneerd	  vanuit	  blended	  e-‐health.	  Blended	  e-‐health	  

wordt	  gedefinieerd	  als	  “een	  geïntegreerde	  combinatie	  van	  online	  en	  offline	  interventies.	  Een	  deel	  

van	  het	  reguliere	  face	  to	  face	  contact	  wordt	  vervangen	  door	  online	  toepassingen”	  (GGZ	  Nederland,	  

2013).	  Het	  Trimbos	  Intituut	  (2014)	  noemt	  blended	  e-‐health	  ‘het	  beste	  van	  twee	  werelden’.	  Daarbij	  is	  

gebleken	  dat	  een	  combinatie	  van	  face-‐to-‐face	  begeleiding	  en	  online	  toepassingen	  effectiever	  is,	  dan	  

alleen	  online	  toepassingen	  zoals	  online	  zelfhulpprogramma’s.	  Ook	  is	  gebleken	  dat	  deze	  combinatie	  

de	  therapietrouw	  verhoogt	  ten	  opzichte	  van	  alleen	  online	  toepassingen.	  Om	  deze	  reden	  en	  omdat	  de	  

voorkeur	  van	  de	  opdrachtgever	  hiernaar	  uitgaat	  is	  gekozen	  voor	  de	  combinatie	  van	  ‘blended	  e-‐

health.	  E-‐health	  binnen	  de	  GGZ	  wordt	  ook	  wel	  e-‐mental	  health	  genoemd.	  E-‐mental	  health	  kent	  

verschillende	  toepassingen,	  deze	  thesis	  richt	  zich	  met	  name	  op	  e-‐benadeling	  en	  e-‐communicatie.	  

Enkele	  voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  diagnostiek,	  psycho-‐educatie,	  monitoren,	  dagboeken	  bijhouden,	  

online	  opdrachten,	  email	  contact,	  chatsessies	  en	  beeldcommunicatie	  die	  de	  behandeling	  

ondersteunen	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  	  
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2.Methode	  

2.1	  Onderzoeksmethode	  algemeen	  
Om	  de	  hoofdvraag	  te	  beantwoorden	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  methoden	  van	  kwalitatief	  onderzoek.	  

Door	  kwalitatief	  onderzoek	  te	  doen	  is	  kennis	  en	  inzicht	  verkregen	  in	  bestaande	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  alsmede	  in	  de	  ervaringen,	  meningen	  en	  achterliggende	  ideeën	  van	  

werkende	  ergotherapeuten	  over	  de	  effectiviteit	  in	  de	  beroepspraktijk.	  	  Tevens	  is	  kennis	  en	  inzicht	  

verkregen	  in	  mogelijkheden	  om	  ergotherapeutische	  interventies	  	  te	  vervangen	  of	  aan	  te	  vullen	  door	  

e-‐health.	  De	  keuze	  voor	  deze	  interpretatieve	  benadering	  is	  gebaseerd	  op	  het	  onderwerp	  van	  de	  

thesis,	  ‘ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies’	  betreft	  namelijk	  een	  nieuw	  onderwerp	  

binnen	  de	  ergotherapie.	  Het	  karakter	  is	  daarom	  explorerend	  en	  verkennend.	  In	  dit	  proces	  zijn	  de	  drie	  

onderzoeksactiviteiten	  waarnemen,	  analyseren	  en	  reflecteren	  voortdurend	  met	  elkaar	  afgewisseld	  

(Boeije,	  2005).	  

	  

Om	  bestaande	  effectieve	  ergotherapeutische	  interventies	  in	  kaart	  te	  brengen	  is	  allereerst	  een	  

systematische	  literatuurstudie	  gedaan.	  Vervolgens	  zijn	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  gedaan	  bij	  

een	  aantal	  werkende	  ergotherapeuten	  om	  hun	  meningen,	  ervaringen	  en	  achterliggende	  ideeën	  over	  

de	  effectiviteit	  van	  ergotherapeutische	  interventies	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  	  om	  een	  indruk	  te	  krijgen	  

van	  hun	  opinie	  met	  betrekking	  tot	  de	  mogelijkheden	  om	  die	  interventies	  aan	  te	  vullen	  of	  te	  

vervangen	  door	  e-‐health.	  Door	  kennis	  uit	  de	  literatuur	  te	  combineren	  met	  praktijkervaringen	  en	  

ideeën	  van	  ergotherapeuten	  konden	  aanbevelingen	  geformuleerd	  worden	  aan	  Stichting	  ETP-‐Net,	  

met	  betrekking	  tot	  het	  ontwikkelen	  van	  ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies.	  Deze	  

aanbevelingen	  zijn	  gezamenlijk	  door	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  gegeven	  en	  zullen	  een	  basis	  

vormen	  voor	  verder	  onderzoek	  door	  een	  groepje	  afstudeerstudenten	  die	  in	  september	  2014	  verder	  

gaat	  met	  de	  ontwikkeling.	  	  
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2.2	  Methode	  deelvraag	  1	  
Deelvraag	  1	  “Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  

van	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  gebleken?”	  is	  

onderverdeeld	  in	  de	  onderstaande	  sub-‐deelvragen.	  

1a.	  Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  zijn	  effectief?	  
Antwoord	  op	  deze	  deelvraag	  is	  verkregen	  door	  middel	  van	  een	  systematische	  literatuurstudie.	  

Hiervoor	  is	  gekozen	  om	  de	  huidige	  stand	  van	  kennis	  op	  het	  gebied	  van	  effectieve	  ergotherapeutische	  

interventies	  te	  achterhalen.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  zoekstring	  is	  gezocht	  in	  de	  databanken	  Applied	  

Social	  Sciences	  Index	  and	  Abstracts	  (ASSIA),	  OTseeker,	  Boom	  Lemma	  en	  Cochrane	  Library.	  Middels	  

vooraf	  opgestelde	  in-‐	  en	  exclusiecriteria	  is	  een	  doelgerichte	  selectie	  van	  wetenschappelijke	  artikelen	  

mogelijk	  gemaakt.	  De	  mede	  afstudeerstudent	  heeft	  deze	  selectie	  peer-‐reviewed.	  De	  

kwaliteitsbeoordeling	  heeft	  plaats	  gevonden	  aan	  de	  hand	  van	  criteria,	  zoals	  opgesteld	  door	  de	  

Cochrane	  Collaboration.	  Het	  resultaat	  zijn	  zeven	  effectieve	  en	  gedeeltelijk	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies.	  Dit	  heeft	  de	  basis	  gevormd	  voor	  verder	  onderzoek.	  Voor	  de	  

gedetailleerde	  en	  volledige	  methode	  voor	  deze	  deelvraag,	  zie	  de	  methode	  in	  de	  systematische	  

literatuurstudie	  in	  bijlage	  1.	  

1b.	  Op	  welke	  methoden	  zijn	  de	  interventies	  gebaseerd?	  
Naar	  aanleiding	  van	  deelvraag	  1a	  is	  verder	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  methoden	  waarop	  de	  

gevonden	  effectieve	  (ergotherapeutische)	  interventies	  gebaseerd	  waren.	  Dit	  was	  nodig	  om	  een	  

volledig	  beeld	  van	  de	  interventies	  te	  kunnen	  beschrijven.	  Antwoord	  op	  deze	  deelvraag	  is	  verkregen	  

middels	  een	  inhoudsanalyse	  van	  de	  wetenschappelijke	  artikelen	  uit	  deelvraag	  1a.	  Om	  dieper	  op	  de	  

methoden	  in	  te	  gaan	  is	  verder	  gezocht	  in	  boeken	  en	  richtlijnen	  in	  de	  mediatheek	  van	  de	  Hogeschool	  

van	  Amsterdam	  of	  via	  Google	  Scholar.	  Voor	  deze	  werkwijze	  is	  gekozen	  omdat	  de	  verwachting	  is	  dat	  

boeken	  en	  richtlijnen	  dieper	  op	  de	  methoden	  ingaan	  dan	  de	  wetenschappelijke	  literatuur	  uit	  

deelvraag	  1a.	  Het	  boek	  Psychiatrie	  een	  inleiding	  van	  Nevid,	  Rathus	  &	  Greene	  (2008);	  het	  document	  

Bartelink	  (2013)	  en	  de	  Nederlandse	  vereniging	  voor	  psychotherapie	  (2012)	  hebben	  meer	  

duidelijkheid	  gebracht	  over	  de	  methoden,	  waar	  de	  gevonden	  interventies	  op	  gebaseerd	  zijn.	  	  
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2.3	  Methode	  deelvraag	  2	  
Deelvraag	  2	  “Wat	  zijn	  de	  meningen,	  ervaringen	  en	  achterliggende	  ideeën	  met	  betrekking	  tot	  

effectieve	  ergotherapeutische	  interventies	  en	  welke	  zouden	  mogelijk	  vervangen	  of	  aangevuld	  kunnen	  

worden	  door	  e-‐health	  bij	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie?”	  

wordt	  onderverdeeld	  in	  drie	  sub-‐deelvragen,	  namelijk:	  “a.	  Welke	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  

behandeling	  worden	  door	  de	  ergotherapeuten	  ingezet	  en	  zijn	  deze	  op	  gebaseerd?,	  b.	  Welke	  

interventies	  worden	  de	  ergotherapeuten	  als	  effectief	  beschouwd	  en	  c.	  Welke	  ergotherapeutische	  

interventies	  zouden	  ergotherapeuten	  vervangen	  of	  aangevuld	  kunnen	  worden	  door	  e-‐health?”.	  

Antwoord	  op	  deze	  drie	  sub-‐deelvragen	  wordt	  verkregen	  aan	  de	  hand	  van	  dezelfde	  methode,	  zoals	  

hieronder	  beschreven	  staat.	  

2.3.1	  Deelnemers	  

Om	  antwoord	  te	  krijgen	  op	  deze	  deelvraag	  is	  een	  bewuste	  selectie	  gemaakt	  van	  ergotherapeuten.	  

Het	  was	  van	  belang	  dat	  de	  ergotherapeuten	  werkzaam	  zijn	  in	  de	  GGZ.	  De	  voorwaarde	  hierbij	  was	  dat	  

zij	  enige	  ervaring	  hebben	  in	  het	  behandelen	  van	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  

(ook)	  een	  depressie.	  Bij	  deze	  selectie	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  professionele	  netwerk	  van	  de	  

opdrachtgever.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  de	  keuze	  van	  de	  opdrachtgever	  hier	  naar	  uit	  ging.	  Vanwege	  

het	  beperkte	  tijdsbestek	  van	  het	  onderzoek	  is	  gekozen	  om	  tien	  interviews	  af	  te	  nemen	  en	  dus	  tien	  

ergotherapeuten	  te	  selecteren.	  Bij	  de	  selectie	  was	  het	  van	  belang	  dat	  er	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  

ontstond	  van	  verschillende	  meningen,	  ervaringen	  en	  ideeën	  van	  ergotherapeuten.	  Daarom	  is	  er	  

gepleit	  voor	  een	  gevarieerde	  groep	  ergotherapeuten,	  werkzaam	  in	  verschillende	  instellingen.	  Omdat	  

het	  belangrijk	  is	  dat	  de	  uiteindelijke	  aanbevelingen	  bruikbaar	  zijn	  voor	  Stichting	  ETP-‐Net	  is	  ervoor	  

gekozen	  om	  ook	  ergotherapeuten	  te	  benaderen	  die	  bij	  deze	  stichting	  zijn	  aangesloten.	  De	  

deelnemers	  zijn	  door	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  per	  mail	  benaderd	  voor	  medewerking	  en	  tevens	  

ingelicht	  over	  het	  onderzoek.	  Bij	  de	  instelling	  Roads	  zijn	  de	  deelnemers	  door	  de	  afstudeerstudenten	  

benaderd	  en	  ingelicht	  door	  middel	  van	  een	  presentatie	  over	  het	  onderzoek	  die	  plaats	  vond	  tijdens	  

een	  ergotherapeutisch	  overleg,	  waarbij	  alle	  werkzame	  ergotherapeuten	  van	  Roads	  aanwezig	  waren.	  

Deze	  mogelijkheid	  was	  door	  de	  opdrachtgever	  voor	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  gecreëerd.	  Het	  

resultaat	  was	  een	  deelname	  van	  vijf	  ergotherapeuten	  die	  affiniteit	  hebben	  met	  e-‐health	  en	  die	  graag	  

aan	  het	  onderzoek	  deelnamen.	  Deelname	  aan	  het	  onderzoek	  was	  geheel	  vrijwillig,	  net	  als	  de	  

mogelijkheid	  om	  te	  stoppen	  op	  elk	  gewenst	  moment.	  Alle	  deelnemers	  hebben	  hiervoor	  een	  informed	  

consent	  formulier	  onderstekend	  (zie	  bijlage	  2).	  	  	  	  	  	  
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De	  uiteindelijke	  groep	  deelnemers	  bestonden,	  zoals	  gewenst,	  totaal	  uit	  tien	  werkende	  

ergotherapeuten.	  	  Vijf	  van	  de	  tien	  ergotherapeuten	  zijn	  werkzaam	  bij	  de	  GGZ	  instelling	  Roads.	  Twee	  

ergotherapeuten	  zijn	  werkzaam	  in	  de	  eerste	  lijn,	  één	  bij	  Ergotherapie	  Noord-‐Holland	  en	  één	  

ergotherapeut	  bij	  Het	  Groene	  Kader.	  Eén	  ergotherapeut	  is	  werkzaam	  op	  de	  afdeling:	  

stemmingsstoornissen	  in	  het	  Academisch	  Medisch	  Centrum	  (AMC).	  Verder	  is	  één	  ergotherapeut	  

werkzaam	  bij	  GGZinGeest,	  op	  de	  locatie:	  Valeriusplein.	  Daarnaast	  is	  één	  ergotherapeut	  	  is	  zowel	  

werkzaam	  bij	  Roads	  als	  bij	  het	  AMC	  op	  de	  afdeling:	  stemmingsstoornissen.	  Vier	  van	  deze	  tien	  

ergotherapeuten	  zijn	  aangesloten	  bij	  Stichting	  ETP-‐Net.	  Gemiddeld	  genomen	  hebben	  de	  deelnemers	  

tien	  jaar	  ervaring	  in	  het	  behandelen	  van	  cliënten	  met	  (ook)	  een	  depressie,	  waarvan	  de	  deelnemer	  

met	  de	  minste	  ervaring,	  vijf	  jaar	  ervaring	  en	  de	  meeste	  ervaring	  23	  jaar.	  	  

2.3.1	  Onderzoeksinstrument	  

Bij	  de	  geselecteerde	  ergotherapeuten	  zijn	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  afgenomen.	  Hiervoor	  is	  

gekozen	  omdat	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  ervaringen,	  meningen	  en	  

achterliggende	  ideeën	  van	  de	  benaderde	  ergotherapeuten	  goed	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Bovendien	  sluit	  

deze	  methode	  aan	  bij	  een	  beperkt	  aantal	  ergotherapeuten	  die	  deelnamen	  aan	  het	  onderzoek	  en	  

tevens	  bij	  het	  onderwerp	  van	  de	  thesis,	  vanwege	  het	  verkennende	  en	  explorerende	  karakter.	  De	  

vragen	  voor	  het	  interview	  zijn	  opgesteld	  aan	  de	  hand	  van	  een	  interviewschema.	  De	  indeling	  van	  ieder	  

interview	  bestond	  uit	  een	  korte	  uitleg	  over	  het	  doel	  en	  de	  inhoud	  van	  het	  interview	  en	  een	  uitleg	  

over	  het	  onderzoek.	  Vervolgens	  waren	  enkele	  algemene	  vragen	  gesteld	  om	  het	  interview	  in	  te	  

luiden.	  Daarna	  is	  overgegaan	  op	  de	  inhoudelijke	  vragen,	  welke	  verdeeld	  waren	  in	  vragen	  over	  het	  

ergotherapeutische	  aspect	  en	  vragen	  over	  e-‐health	  aspect.	  Het	  interview	  werd	  afgesloten	  met	  enkele	  

afrondende	  vragen	  en	  het	  geven	  van	  informatie	  over	  hoe	  de	  gegevens	  verwerkt	  zouden	  worden	  

(Baarda	  &	  Van	  der	  Hulst,	  2012).	  Voor	  het	  gedetailleerde	  interviewschema,	  zie	  bijlage	  3.	  Het	  

interviewschema	  is	  voorafgaand	  aan	  de	  interviews	  getest	  aan	  de	  hand	  van	  een	  proefinterview	  bij	  een	  

medestudent.	  Naar	  aanleiding	  van	  deze	  test	  zijn	  de	  volgende	  vragen	  toegevoegd:	  “Kunt	  u	  de	  

interventies	  heel	  concreet	  beschrijven?”,	  “Past	  u	  cognitieve	  gedragsbenadering	  toe	  in	  uw	  

behandeling?”	  en	  “Hoe	  past	  u	  dit	  toe?”.	  Door	  de	  toevoeging	  van	  deze	  vragen	  werden	  de	  antwoorden	  

uitgebreider	  en	  vollediger	  en	  werd	  het	  voor	  de	  auteur	  mogelijk	  om	  meer	  informatie	  uit	  de	  

antwoorden	  halen.	  	  	  
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De	  interviews	  zijn	  gehouden	  door	  de	  twee	  afstudeerstudenten,	  op	  de	  locatie	  waar	  de	  

ergotherapeuten	  werkzaam	  zijn.	  Dit	  vond	  plaats	  door	  middel	  van	  een	  driegesprek	  en	  niet	  in	  

groepsverband,	  zodat	  verschillende	  meningen	  gepeild	  konden	  worden	  en	  iedere	  deelnemer	  evenveel	  

aan	  het	  woord	  kon	  zijn	  (Baarda	  &	  Van	  der	  Hulst,	  2012).	  Inhoudelijke	  vragen	  met	  betrekking	  tot	  het	  

ergotherapeutische	  aspect	  zijn	  gesteld	  door	  de	  auteur	  en	  vragen	  met	  betrekking	  tot	  e-‐health	  zijn	  

gesteld	  door	  de	  mede	  afstudeerstudent.	  

	  

Alle	  informatie	  verkregen	  uit	  de	  interviews	  is	  vertrouwelijk	  en	  anoniem	  behandeld.	  De	  interviews	  zijn	  

met	  goedkeuring	  van	  de	  deelnemers	  opgenomen	  en	  gebruikt	  als	  analysemateriaal.	  Deze	  goedkeuring	  

is	  vastgelegd	  in	  het	  informed	  consent	  formulier	  (zie	  bijlage	  2).	  De	  interviews	  zijn	  opgenomen	  met	  een	  

dictafoon	  en	  op	  basis	  daarvan	  zijn	  de	  interviews	  getranscribeerd.	  De	  transcripten	  bevatten	  de	  

letterlijke,	  integrale	  versie	  van	  het	  interview.	  Deze	  transcripten	  hebben	  het	  mogelijk	  gemaakt	  om	  in	  

paragraaf	  3.2	  ‘Resultaten’	  antwoorden	  uit	  de	  gehouden	  interviews	  anoniem	  en	  rechtstreeks	  te	  

citeren.	  De	  transcripten	  zijn	  opgeslagen	  in	  het	  programma	  Dropbox,	  beveiligd	  met	  een	  wachtwoord	  

om	  de	  privacy	  van	  de	  data	  te	  bewaken.	  De	  map	  met	  de	  daarin	  opgeslagen	  data	  is	  alleen	  toegankelijk	  

voor	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  en	  indien	  gewenst	  voor	  de	  opdrachtgever.	  

2.3.1	  Analyse	  
Daaropvolgend	  heeft	  de	  analyse	  plaats	  gevonden	  van	  het	  verzamelde	  onderzoeksmateriaal	  uit	  de	  

interviews.	  In	  deze	  fase	  is	  dit	  onderzoeksmateriaal	  kritisch	  bekeken.	  Het	  materiaal	  is	  meerdere	  keren	  

herlezen	  en	  er	  zijn	  interpretaties	  gegeven	  aan	  de	  betekenis	  ervan.	  De	  betekenis	  kan	  gegeven	  worden	  

door	  twee	  handelingen,	  namelijk	  ontleden	  en	  synthetiseren	  (Boeije,	  2005).	  Tijdens	  het	  ontleden	  is	  

het	  materiaal	  uiteengerafeld.	  De	  ontleding	  is	  vastgelegd	  in	  de	  vorm	  van	  codes,	  die	  toegekend	  zijn	  aan	  

fragmenten	  uit	  het	  materiaal	  (open	  coderen).	  Tijdens	  het	  synthetiseren	  zijn	  de	  codes	  samengevoegd	  

door	  deze	  te	  ordenen	  en	  door	  te	  zoeken	  naar	  de	  samenhang	  tussen	  de	  codes	  (axiaal	  coderen).	  

Vervolgens	  is	  een	  verdere	  structuur	  in	  de	  hoeveelheid	  van	  afzonderlijke	  hoofd-‐	  en	  subcodes	  

aangebracht	  (selectief	  coderen).	  Deze	  analyse	  is	  vormgegeven	  door	  middel	  van	  drie	  codebomen,	  

waarin	  alle	  relevante	  aspecten	  een	  plaats	  hebben	  gekregen	  (zie	  bijlage	  4).	  Hieruit	  zijn	  verschillende	  

thema’s	  ontstaan:	  toegepaste	  interventies,	  effectieve	  interventies	  en	  interventies	  aangevuld	  of	  

vervangen	  door	  e-‐health.	  Binnen	  deze	  thema’s	  zijn	  sub-‐thema’s	  ontstaan,	  zoals	  te	  zien	  is	  in	  paragraaf	  

3.2	  ‘Resultaten’.	  De	  coderen	  waaruit	  verschillende	  thema’s	  zijn	  ontstaan	  is	  door	  de	  medestudent	  

peer-‐reviewed.	  Hiermee	  is	  de	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid	  van	  de	  analyse	  zeer	  verhoogd.	  
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De	  kwalitatieve	  analyse	  is	  ondersteund	  door	  middel	  van	  het	  softwareprogramma	  ATLAS.ti.	  Dit	  

programma	  is	  gebruikt	  om	  de	  resultaten	  uit	  de	  interviews	  met	  een	  aantal	  werkende	  

ergotherapeuten	  overzichtelijk	  te	  kunnen	  weergeven	  en	  systematisch	  te	  kunnen	  analyseren.	  	  Het	  

gebruik	  heeft	  als	  voordelen:	  vele	  tel-‐	  en	  zoekfuncties	  voor	  woorden,	  delen	  van	  zinnen,	  codes	  en	  

combinaties	  van	  woorden	  en	  daarbij	  verloopt	  de	  uitwisseling	  van	  bestanden	  snel	  en	  eenvoudig	  

(Boeije,	  2005).	  Deze	  systematische	  aanpak	  heeft	  mede	  de	  betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  versterkt.	  	  
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3. Resultaten	  

3.1	  Effectieve	  interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie	  

3.1.1	  Effectieve	  interventies	  

Aan	  de	  hand	  van	  de	  onderzoeksvraag	  “Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  

behandeling	  van	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  

gebleken?”	  kan	  vanuit	  relevante	  literatuur	  een	  overzicht	  van	  effectieve	  en	  gedeeltelijk	  effectieve	  

interventies	  worden	  gegeven.	  Van	  deze	  interventies	  wordt	  in	  deze	  paragraaf	  een	  samenvatting	  

gegeven.	  Bijlage	  1	  bevat	  de	  systematische	  literatuurstudie	  met	  daarin	  de	  volledige	  en	  gedetailleerde	  

resultaten.	  

	  

Effectieve	  (ergotherapeutische)	  interventies	  die	  in	  de	  bestudeerde	  literatuur	  	  aangetroffen	  zijn:	  de	  

vroege	  interventie	  op	  basis	  van	  Acceptatie	  &	  Commitment	  Therapy	  (ACT)	  (Bohlmeijer	  et	  al.,	  2011),	  

waarbij	  blijkt	  dat	  de	  interventie	  effectief	  is	  in	  het	  verminderen	  van	  depressieve	  symptomen.	  De	  

kortdurende	  (6	  weken)	  cognitieve	  gedragstherapie	  (Peden	  et	  al.,	  2000),	  waarbij	  de	  combinatie	  van	  

het	  stopzetten	  van	  negatieve	  gedachten	  en	  het	  krijgen	  affirmaties2	  het	  meest	  waardevol	  en	  effectief	  

wordt	  bevonden.	  Competitive	  Memory	  Training	  (COMET),	  die	  gericht	  op	  het	  creëren	  van	  een	  

positiever	  zelfbeeld	  (Korrelboom	  et	  al.,	  2012),	  bleek	  een	  effectieve	  interventie	  voor	  het	  verhogen	  van	  

een	  lage	  zelfwaardering.	  Het	  multidisciplinair	  programma	  Re-‐ChORD,	  waarin	  de	  Occupational	  

Performance	  Model	  en	  de	  gestandaardiseerde	  Canadian	  Occupational	  Performance	  Measure	  (COPM)	  

centraal	  staan	  (Murray	  et	  al.,	  2010),	  is	  effectief	  gebleken	  in	  het	  verminderen	  van	  de	  depressieve	  

symptomen	  bij	  een	  chronische	  depressie.	  	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Een	  affirmatie	  is	  het	  zo	  goed	  opnemen	  van	  een	  positieve	  zin	  in	  je	  hoofd	  zodat	  je	  er	  zelf	  in	  gaat	  geloven.	  	  
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Als	  gedeeltelijk	  effectieve	  (ergotherapeutische)	  interventies	  zijn	  naar	  voren	  gekomen:	  aanvullende	  

ergotherapie,	  bestaande	  uit	  drie	  fasen:	  probleem	  verduidelijking-‐	  en	  diagnostische	  fase,	  

therapeutische	  fase	  en	  de	  follow-‐up	  (Hees	  et	  al.,	  2010,	  2013;	  Schene	  et	  al.,	  2006;	  De	  Vries,	  Hees,	  

Frans,	  Teunissen	  &	  Stor,	  20143).	  Bij	  het	  onderzoek	  van	  Hees	  et	  al.	  (2010,	  2013)	  blijkt	  aanvullende	  

ergotherapie	  niet	  effectiever,	  dan	  de	  gebruikelijk	  therapie	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  algehele	  

arbeidsparticipatie,	  maar	  er	  was	  wel	  een	  toegevoegde	  waarde	  voor	  het	  herstel	  van	  de	  depressie.	  Bij	  

het	  onderzoek	  van	  Schene	  et	  al.	  (2006)	  is	  gebleken	  dat	  aanvullende	  ergotherapie	  effectief	  is	  in	  een	  

snellere	  werkhervatting,	  er	  is	  geen	  verhoging	  werkstress	  gemeten	  en	  de	  interventie	  blijkt	  

kosteneffectief.	  Echter	  is	  de	  interventie	  niet	  effectief	  gebleken	  in	  het	  verminderen	  van	  de	  

depressieve	  symptomen.	  Over	  aanvullende	  ergotherapie	  zegt	  De	  Vries	  et	  al.	  (2014)	  dat	  de	  interventie	  

niet	  leidde	  tot	  een	  snellere	  werkhervatting,	  maar	  wel	  tot	  een	  hogere	  kans	  op	  een	  volledige	  

werkhervatting	  in	  goede	  gezondheid.	  Daarnaast	  leidde	  het	  ook	  tot	  een	  grotere	  kans	  op	  herstel	  van	  

de	  depressie	  en	  een	  kleinere	  kans	  op	  recidivering	  van	  de	  depressie.	  Collaborative	  care	  dat	  tot	  slot	  

gericht	  is	  op	  oplossingsgerichte	  therapie	  (Vlasveld	  et	  al.,2013)	  bleek	  effectief	  in	  de	  grotere	  mate	  van	  

aanwezigheid	  tijdens	  de	  behandeling,	  maar	  niet	  in	  het	  verminderen	  van	  de	  depressieve	  symptomen.	  	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Het	  onderzoek	  van	  De	  Vries	  et	  al.	  (2014)	  werd	  pas	  gepubliceerd	  na	  de	  uitvoering	  van	  de	  systematische	  
literatuurstudie	  en	  is	  daarom	  later	  toegevoegd	  aan	  deze	  onderzoeksvraag.	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

21	  
	  

3.1.2 Methoden	  behorende	  bij	  de	  effectieve	  interventies	  	  
Als	  antwoord	  op	  de	  onderzoeksvraag	  “Op	  welke	  methoden	  zijn	  de	  interventies	  gebaseerd?”	  is	  vanuit	  

de	  inhoudsanalyse	  binnen	  de	  geïncludeerde	  wetenschappelijke	  artikelen	  bij	  deelvraag	  1a	  naar	  voren	  

gekomen	  dat	  de	  effectieve	  interventies	  gebaseerd	  zijn	  op	  Cognitieve	  gedragstherapie	  (CGT)	  alsmede	  

op	  oplossingsgerichte	  therapie.	  	  

	  

CGT	  en	  oplossingsgerichte	  therapie	  worden	  beschreven	  als	  een	  vorm	  van	  psychotherapie.	  

Psychotherapie	  is	  volgens	  de	  richtlijnen	  onlosmakelijk	  verbonden	  aan	  behandeling	  van	  angst-‐,	  

stemmings-‐	  en	  persoonlijkheidsstoornissen	  (NVP,	  2012).	  Uit	  wetenschappelijk	  onderzoek	  komt	  naar	  

voren	  dat	  de	  werking	  van	  psychotherapie	  vaak	  effectief	  is	  (NVP,	  2012).	  

Cognitieve	  gedragstherapie	  
CGT	  gaat	  uit	  van	  het	  idee,	  dat	  denkpatronen	  en	  opvattingen	  van	  invloed	  zijn	  op	  ons	  gedrag	  en	  dat	  

veranderingen	  in	  deze	  cognities	  dus	  kunnen	  leiden	  tot	  gedragsverandering	  (Dobson	  &	  Dozois;	  

McGinn	  &	  Sanderson,	  zoals	  geciteerd	  in	  Nevid,	  Rathus	  &	  Greene,	  2008).	  Dit	  helpt	  cliënten	  niet	  alleen	  

om	  het	  uiterlijke	  gedrag	  te	  veranderen,	  maar	  ook	  de	  gedachten,	  veronderstellingen	  en	  overtuigingen	  

(Nevid	  et	  al.,	  2008).	  	  

Oplossingsgerichte	  therapie	  
Oplossingsgerichte	  therapie	  richt	  zich	  op	  het	  versterken	  van	  de	  autonomie	  van	  cliënten,	  waarbij	  de	  

aandacht	  vooral	  uitgaat	  naar	  de	  oplossing	  in	  plaats	  van	  naar	  het	  probleem	  (Bakker	  &	  Bannink,	  zoals	  

geciteerd	  in	  Bartelink,	  2013).	  De	  hulpverlener	  stimuleert	  een	  cliënt	  om	  zich	  een	  toekomst	  	  

voor	  te	  stellen	  waarin	  het	  probleem	  zich	  oplost	  (Quick	  &	  Gizzo,	  zoals	  geciteerd	  in	  Bartelink,	  2013).	  Dit	  

helpt	  cliënten	  om	  daadwerkelijk	  handelingsproblemen	  op	  te	  lossen	  en	  hierdoor	  is	  het	  niet	  altijd	  

nodig	  dat	  cliënten	  inzicht	  hebben	  in	  het	  ontstaan	  van	  handelingsproblemen.	  

	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

22	  
	  

3.2	  Werkwijze	  van	  ergotherapeuten	  in	  de	  praktijk	  
In	  deze	  paragraaf	  worden	  de	  thema’s	  toegepaste	  interventies,	  effectieve	  interventies	  en	  interventies	  

aangevuld	  of	  vervangen	  met	  e-‐health	  toegelicht.	  Dit	  worden	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  sub-‐thema’s.	  	  

Thema:	  toegepaste	  interventies	  

Gebaseerd	  op	  de	  cognitieve	  gedragsbenadering	  passen	  de	  ergotherapeuten	  verschillende	  

interventies	  toe.	  Hierbij	  wordt	  in	  het	  bijzonder	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  oplossingsgerichte	  

strategieën.	  Ergotherapeuten	  geven	  aan	  dat	  interventies	  gericht	  zijn	  op:	  activering,	  

gedragsverandering,	  het	  creëren	  of	  aanpassen	  van	  dagbesteding	  of	  werk.	  Deze	  interventies	  hebben	  

als	  doel	  het	  mogelijk	  maken	  van	  handelen,	  zodat	  participatie	  gerealiseerd	  wordt	  ten	  behoeve	  van	  

gezondheid	  en	  welzijn,	  zoals	  in	  de	  ergotherapie	  gebruikelijk	  is.	  Ergotherapeuten	  doen	  dit	  door	  

middel	  van	  het	  stellen	  van	  haalbare	  doelen,	  helpen	  structureren	  van	  de	  dagindeling	  en	  activiteiten	  of	  

taken,	  het	  geven	  van	  inzicht,	  coachen,	  motiveren,	  steunen,	  het	  bieden	  van	  psycho-‐educatie,	  

probleemoplossende-‐	  en	  motiverende	  gesprekken	  voeren,	  huis-‐	  en	  werkbezoeken	  zo	  nodig,	  

feedback	  geven	  op	  het	  handelen	  en	  het	  aanbieden	  groepsinterventies.	  	  

Cognitieve	  gedragsbenadering	  

De	  ervaringen	  van	  alle	  ergotherapeuten	  met	  betrekking	  tot	  CGT	  zijn	  heel	  goed.	  Ook	  geven	  zij	  aan	  dat	  

zij	  het	  een	  heldere	  benadering	  vinden,	  welke	  zonder	  meer	  noodzakelijk	  is	  in	  de	  behandeling	  van	  

cliënten	  met	  een	  depressie.	  

“Het	  heeft	  toch	  met	  je	  cognities	  te	  maken	  van	  hoe	  je	  je	  voelt,	  vaak	  zijn	  mensen	  zich	  daar	  

helemaal	  niet	  bewust	  van.	  Zo	  lang	  het	  goed	  gaat	  hoef	  je	  daar	  ook	  helemaal	  niet	  bewust	  van	  

te	  zijn.	  Maar	  zodra	  dat	  dus	  fout	  gaat	  is	  dat	  gewoon	  hartstikke	  belangrijk.	  Dan	  weet	  je	  wat	  je	  

cognities	  zijn	  en	  wat	  voor	  invloed	  dat	  heeft.”	  

	  

Ergotherapeuten	  besteden	  binnen	  het	  kader	  van	  de	  behandeling	  veel	  aandacht	  aan	  herkennen	  en	  

oefenen	  met	  automatische	  gedachten.	  

“Dan	  krijg	  je	  dus	  inzicht	  in	  wat	  is	  nou	  het	  rondje	  waar	  je	  in	  denkt.	  ‘Wat	  zijn	  de	  gedachtes,	  wat	  

roept	  dat	  nou	  bij	  jou	  op?’	  Wat	  ik	  ook	  nog	  wel	  eens	  doe,	  is	  met	  mensen	  gewoon	  zo	  een	  

cirkeltje	  te	  tekenen	  van	  ‘Wat	  gaat	  nou	  in	  je	  om?	  Waardoor	  wil	  je	  nou	  niet	  die	  boodschappen	  

doen,	  wat	  maakt	  nou	  dat	  die	  drempel	  zo	  hoog	  is?’”	  
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Indeling	  behandeling	  

In	  het	  begin	  van	  de	  behandeling,	  wanneer	  de	  cliënt	  nog	  veel	  handelingsproblemen	  ervaart	  als	  gevolg	  

van	  een	  depressie,	  zijn	  de	  interventies	  in	  eerste	  instantie	  gericht	  op	  activering	  en	  het	  creëren	  van	  

een	  dagbesteding.	  	  

“Soms	  begin	  ik	  letterlijk	  met	  een	  rondje	  lopen	  met	  iemand.”	  	  	  

Vervolgens	  is	  de	  behandeling	  meer	  gericht	  op	  gedragsverandering	  en	  werkhervatting	  gevolgd	  door	  

een	  nabehandeling.	  De	  ergotherapeuten	  maken	  hierbij	  gebruik	  van	  het	  Protocollen	  programma	  

Stemmingsstoornissen:	  Ergotherapie	  bij	  depressie	  (Van	  Riet,	  Snoeij	  &	  De	  Vries,	  2003).	  Zij	  beschrijven	  

interventies	  op	  het	  op	  het	  gebied	  van	  activering	  in	  combinatie	  met	  gedragsverandering.	  Ook	  maken	  

zij	  gebruik	  van	  het	  Protocollen	  programma	  Stemmingsstoornissen:	  Arbeidshulpverlening	  bij	  depressie	  

(De	  Vries	  &	  Schene,	  2003).	  Zij	  beschrijven	  interventies	  op	  het	  gebied	  van	  de	  probleeminventarisatie	  

en	  interventies	  gericht	  op	  cliënten	  met	  een	  depressie	  en	  arbeidsproblematiek.	  De	  arbeidsanamnese4	  

uit	  dit	  protocol	  wordt	  specifiek	  benoemd	  door	  een	  aantal	  ergotherapeuten.	  Handelingspatronen,	  

aandachtspunten	  en	  kwaliteiten	  van	  de	  cliënt	  komen	  hierbij	  duidelijk	  naar	  voren.	  Ergotherapeuten	  

ervaren	  de	  arbeidsanamnese	  als	  een	  effectief	  instrument.	  

Modellen	  

Inhoudsmodellen	  die	  de	  ergotherapeuten	  gebruiken	  zijn	  	  het	  Model	  of	  Human	  Occupation	  (MOHO),	  

het	  Canadian	  Model	  Occupation	  Performance (CMOP)	  en	  het	  Person	  Environment	  Occupation	  (PEO)	  

model.	  Het	  MOHO	  wordt	  vaker	  gebruikt	  dan	  de	  andere	  modellen.	  In	  de	  gesprekken	  is	  naar	  voren	  

gekomen	  dat	  met	  name	  de	  verschillende	  rollen	  van	  mensen	  zoals	  in	  het	  MOHO	  beschreven	  wordt,	  

van	  toegevoegde	  waarde	  zijn	  in	  de	  behandeling.	  

“Wat	  ik	  bij	  het	  MOHO	  belangrijk	  vind,	  zijn	  die	  rollen,	  dus	  welke	  rollen	  willen	  mensen	  

uitoefenen	  en	  wat	  zij	  zelf	  belangrijk	  vinden,	  wie	  zij	  willen	  zijn.	  En	  vanuit	  daar	  doelen	  stellen.”	  	  

“Bij	  MOHO	  vind	  ik	  het	  vooral	  voor	  mezelf	  fijn	  met	  die	  rollen.	  Wij	  hebben	  hier	  best	  veel	  

moeders	  die	  kinderen	  hebben,	  die	  de	  grote	  wens	  hebben	  om	  een	  goede	  moeder	  te	  zijn.	  Dus	  

dan	  bespreek	  je	  met	  hen	  ‘Hoe	  zie	  jij	  die	  rol	  voor	  je?	  Wanneer	  vind	  jij	  jezelf	  een	  goede	  moeder?	  

Hoe	  kunnen	  we	  ervoor	  zorgen	  dat	  jij	  die	  goede	  moeder	  rol	  op	  je	  kunt	  nemen?’”	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Voor	  de	  definitie	  arbeidsanamnese	  zie	  verklarende	  woordenlijst.	  
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Er	  zijn	  verschillende	  ergotherapeuten	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  Individuele	  Rehabilitatie	  Benadering	  

(IRB)5.	  Als	  voordeel	  zien	  deze	  ergotherapeuten	  dat	  de	  IRB	  gestructureerder	  en	  overzichtelijker	  is	  ten	  

opzichte	  van	  het	  MOHO.	  Daarnaast	  wordt	  door	  enkele	  ergotherapeuten	  gebruik	  gemaakt	  van	  Health	  

Counseling6	  om	  cliënten	  te	  motiveren	  en	  als	  middel	  om	  gedrag	  te	  veranderen.	  

	  “Ik	  vind	  MOHO	  wel	  heel	  erg	  uitgebreid	  en	  bij	  de	  IRB	  is	  dat	  al	  iets	  meer	  gestructureerd	  en	  iets	  

meer	  toegespitst	  op	  een	  bepaald	  doel	  waar	  je	  naartoe	  wilt	  werken,	  dus	  dat	  maakt	  het	  voor	  

cliënten	  ook	  wat	  overzichtelijker.”	  

“Health	  counseling	  gebruik	  ik	  ook,	  dat	  is	  ook	  een	  soort	  motiverende	  gespreksvoering	  maar	  

dan	  nog	  een	  stapje	  verder.”	  

	  

Instrumenten	  die	  de	  geïnterviewde	  ergotherapeuten	  vooral	  gebruiken	  zijn	  het	  Canadian	  Occupation	  

Performance	  Measure	  (COPM)7	  en	  de	  Arbeidsanamnese,	  een	  instrument	  van	  De	  Vries	  &	  Schene	  

(2003).	  De	  Arbeidsanamnese	  is	  een	  veel	  gebruikt	  instrument.	  

“Ik	  vind	  het	  heel	  handig	  dat	  de	  COPM	  inzicht	  geeft	  en	  daarin	  prioriteiten	  stelt	  en	  vraagt	  ‘Hoe	  

tevreden	  ben	  je	  daarover?’”	  	  

“We	  beginnen	  eigenlijk	  altijd	  met	  een	  arbeidsanamnese	  en	  dat	  is	  een	  levensverhaal	  waarin	  je	  

met	  name	  handelingspatronen	  haalt,	  dus	  dat	  is	  eigenlijk	  de	  rode	  draad,	  waaruit	  de	  patronen	  

naar	  voren	  komen	  hoe	  iemand	  om	  gaat	  met	  stress,	  om	  te	  kijken	  of	  die	  coping	  (de	  manier	  

waarop	  iemand	  omgaat	  met	  stress),	  nou	  eigenlijk	  wel	  zo	  effectief	  is.”	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Voor	  de	  definitie	  IRB,	  zie	  verklarende	  woordenlijst.	  
6	  Voor	  de	  definitie	  Health	  Counseling,	  zie	  verklarende	  woordenlijst.	  
7	  Uit	  wetenschappelijke	  literatuur	  bleek	  de	  CMOP	  en	  COPM	  binnen	  het	  multidisciplinair	  programma	  Re-‐ChORD	  
effectief	  te	  zijn	  in	  het	  verminderen	  van	  de	  depressieve	  symptomen	  (Murray	  et	  al.,	  2010)	  
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Thema:	  effectieve	  interventies	  

Vertrouwensband	  

De	  ergotherapeuten	  geven	  te	  kennen	  dat	  het	  tijdens	  de	  kennismaking	  belangrijk	  is	  om	  tijd	  te	  

investeren	  in	  het	  opbouwen	  van	  een	  vertrouwensband.	  Tevens	  is	  het	  van	  belang	  om	  goed	  aan	  te	  

sluiten	  bij	  de	  belevingswereld	  van	  de	  cliënt.	  	  

“Bij	  de	  depressie	  zie	  ik	  vooral	  heel	  veel	  mensen,	  waarvan	  het	  grotendeel	  hoog	  is	  opgeleid	  en	  

dat	  betekent	  dat	  je	  daar	  ook	  in	  taal	  bij	  aan	  moet	  sluiten.”	  

“Het	  is	  belangrijk	  dat	  mensen	  zich	  serieus	  genomen	  voelen	  en	  dat	  je	  dus	  aan	  moet	  sluiten	  bij	  

de	  beleving	  van	  de	  patiënt,	  dus	  in	  toon	  en	  taalgebruik,	  maar	  ook	  in	  wat	  je	  ze	  dan	  aanbiedt,	  

wat	  ze	  zouden	  kunnen	  doen.	  En	  bij	  die	  type	  mensen	  is	  het	  ook	  wel	  van	  belang	  dat	  je	  dat	  kunt	  

onderbouwen.	  Dat	  je	  dus	  die	  psycho-‐educatie	  kan	  inzetten	  als	  middel.”	  

Psycho-‐educatie	  

Ergotherapeuten	  geven	  aan	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  het	  geven	  van	  psycho-‐educatie.	  In	  het	  geval	  

van	  ergotherapie	  wordt	  psycho-‐educatie	  gegeven	  gericht	  op	  het	  handelen.	  Cliënten	  krijgen	  inzicht	  in	  

het	  effect	  van	  de	  depressie	  op	  het	  handelen	  en	  hoe	  zij	  hiermee	  om	  kunnen	  gaan.	  Ergotherapeuten	  

ervaren	  het	  effect	  van	  psych-‐educatie	  als	  effectief.	  

“Wat	  je	  daar	  doet	  is	  laten	  zien	  wat	  een	  depressie	  is	  en	  hun	  frustreert	  het	  enorm	  dat	  ze	  tot	  

niks	  komen	  en	  daar	  begrip	  voor	  hebben	  en	  toch	  proberen	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  om	  toch	  weer	  

even	  uit	  die	  gedachtes	  te	  zijn	  en	  wat	  afleiding	  te	  hebben.”	  	  

Motiveren	  en	  stimuleren	  

Motiverende	  gespreksvoering	  wordt	  door	  de	  ergotherapeuten	  ingezet	  en	  effectief	  bevonden	  om	  

bijvoorbeeld	  verandertaal	  uit	  te	  lokken,	  waarbij	  de	  cliënt	  redenen	  aangeeft	  om	  te	  willen	  veranderen	  

en	  wat	  daar	  de	  voordelen	  van	  zijn.	  Pas	  als	  een	  cliënt	  echt	  wilt	  veranderen	  wordt	  verandering	  

mogelijk.	  	  	  	  

“Wat	  ik	  heel	  mooi	  vind	  aan	  de	  motiverende	  gespreksvoering	  is	  dat	  mensen	  echt	  zelf	  

nadenken,	  van	  ja,	  wil	  ik	  veranderen.”	  

	  

Ook	  wordt	  aangegeven	  dat	  het	  belangrijk	  is	  voor	  het	  herstel	  van	  de	  depressie	  de	  cliënt	  zoveel	  

mogelijk	  te	  stimuleren	  om	  handelingen	  zelf	  uit	  te	  voeren.	  	  

“Mensen	  laten	  doen	  wat	  zij	  zelf	  kunnen.	  Dat	  zij	  het	  eerst	  zelf	  proberen,	  als	  zij	  het	  nodig	  

hebben	  dat	  ik	  erbij	  ben	  en	  dat	  ik	  het	  pas	  als	  allerlaatst	  over	  ga	  nemen.	  Ik	  denk	  dat	  dit	  wel	  een	  

van	  de	  effectiefste	  dingen	  is.”	  
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Tenzij	  het	  gaat	  om	  een	  ernstige	  depressie,	  waardoor	  het	  cliënten	  zelfs	  niet	  lukt	  om	  kleine	  

handelingen	  uit	  te	  voeren,	  dan	  is	  het	  volgends	  de	  ergotherapeuten	  van	  belang	  de	  cliënt	  te	  

ondersteunen	  door	  samen	  in	  actie	  te	  komen.	  	  

“Als	  ik	  kijk	  bij	  mensen	  waar	  de	  depressie	  op	  de	  voorgrond	  staat,	  doe	  ik	  vaak	  dingen	  samen.	  

Dat	  werkt	  gewoon	  heel	  goed.”	  

Inzicht	  geven	  

In	  de	  behandeling	  vinden	  de	  ergotherapeuten	  het	  van	  belang	  dat	  cliënten	  inzicht	  krijgen	  in	  hun	  

mogelijkheden	  en	  sterke	  eigenschappen	  leren	  in	  te	  zetten	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  	  

“Wat	  helpt,	  is	  met	  mensen	  kijken	  van	  “Op	  welke	  manier	  kun	  jij	  weer	  aan	  de	  slag	  gaan?	  Wat	  

maakt	  jou	  sterker?	  Hoe	  kun	  je	  het	  zelf	  weer	  doen?”	  

Reflecteren	  

Het	  reflecteren	  op	  het	  handelen	  en	  het	  gedrag	  wordt	  door	  de	  meeste	  ergotherapeuten	  expliciet	  

benoemd	  als	  effectief.	  	  

	   “Mensen	  echt	  zelf	  laten	  nadenken…	  dat	  is	  iedere	  keer	  het	  uitgangspunt.”	  

Groepsinterventies	  

Een	  aantal	  ergotherapeuten	  geven	  aan	  met	  groepsinterventies	  te	  werken.	  Deze	  groepsinterventies	  

kunnen	  verschillende	  mogelijkheden	  bieden,	  de	  cliënten	  kunnen	  elkaar	  bijvoorbeeld	  steunen	  en	  

stimuleren.	  Ook	  kunnen	  zij	  ervaring	  uitwisselen	  en	  van	  elkaar	  herkennen.	  De	  ergotherapeuten	  

ervaren	  groepsinterventies	  als	  waardevol	  en	  effectief.	  

“Ik	  geloof	  heel	  erg	  de	  kracht	  van	  groepen,	  zodat	  ze	  bij	  anderen	  ook	  merken	  dat	  ze	  er	  last	  van	  

hebben,	  dat	  het	  niet	  kinderachtig	  is,	  dat	  het	  niet	  raar	  is.	  Dus	  dat,	  patiënten,	  onderling	  contact	  

hebben	  is	  heel	  belangrijk.”	  

Ervaringsdeskundige	  inzetten	  

Ergotherapeuten	  geven	  ook	  aan	  dat	  het	  inschakelen	  van	  een	  ervaringsdeskundige,	  in	  plaats	  van	  of	  

naast	  lotgenotencontact,	  heel	  effectief	  kan	  zijn.	  Een	  aantal	  ergotherapeuten	  geven	  daarbij	  aan	  een	  

ervaringsdeskundige	  in	  het	  team	  te	  hebben	  die	  zij	  te	  allen	  tijde	  kunnen	  inschakelen.	  

“Een	  ervaringsdeskundige	  kan	  daarin	  ook	  een	  goede	  rol	  kan	  betekenen	  omdat	  zij	  echt	  weet	  

wat	  het	  is…	  Voor	  lotgenotencontact	  moet	  iemand	  toch	  naar	  een	  groep.	  Soms	  kan	  het	  ook	  via	  

internet,	  maar	  dat	  gaat	  dan	  soms	  ook	  moeizaam.”	  

	   	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

27	  
	  

Huis-‐	  en	  werkbezoeken	  

Huis-‐	  en	  werkbezoeken	  zijn	  ook	  onderdeel	  van	  de	  interventies	  die	  ergotherapeuten	  uitvoeren	  en	  

worden	  als	  waardevol	  beschouwd.	  Huisbezoeken	  worden	  niet	  alleen	  gedaan	  om	  meer	  inzicht	  in	  het	  

handelen	  van	  de	  persoon	  in	  zijn	  eigen	  omgeving	  te	  verkrijgen,	  maar	  zijn	  ook	  vanuit	  praktisch	  oogpunt	  

wanneer	  een	  cliënt	  bijvoorbeeld	  niet	  naar	  de	  ergotherapeut	  kan	  komen.	  

“Huisbezoeken	  zijn	  heel	  waardevol.	  Het	  lukt	  vaak	  mensen	  niet	  om	  hier	  dan	  naartoe	  te	  komen,	  

of	  heel	  moeilijk”.	  

	  

Bij	  werkbezoeken	  worden	  bijvoorbeeld	  observaties	  gedaan.	  De	  ergotherapeut	  krijgt	  op	  deze	  manier	  

een	  indruk	  van	  het	  functioneren	  van	  de	  cliënt	  in	  de	  werksituatie	  op	  praktisch,	  sociaal	  en	  emotioneel	  

niveau.	  Een	  aantal	  ergotherapeuten	  heeft	  aangegeven	  dat	  werkbezoeken	  erg	  waardevol	  en	  

doeltreffend	  zijn.	  

“Ik	  heb	  met	  name	  geobserveerd	  hoe	  hij	  zijn	  werk	  organiseert	  en	  hoe	  hij	  emotioneel	  in	  zijn	  

werk	  zat	  en	  hoe	  hij	  reageert	  op	  zijn	  omgeving	  en	  hoe	  hij	  instructies	  gaf.”	  	  

Begeleiden	  naar	  een	  gewenste	  plek	  in	  de	  maatschappij	  

Het	  begeleiden	  van	  cliënten	  naar	  een	  gewenste	  plek	  in	  de	  maatschappij	  wordt	  door	  één	  

ergotherapeut	  expliciet	  als	  een	  effectieve	  interventie	  genoemd.	  

“Het	  is	  belangrijk	  dat	  cliënten	  een	  plek	  in	  de	  maatschappij	  hebben	  buiten	  hun	  huis,	  wat	  misschien	  

veilig	  is,	  wat	  vertrouwd	  is,	  wat	  haalbaar	  is	  en	  betaalbaar.”	  	  
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Thema:	  interventies	  aangevuld	  of	  vervangen	  door	  e-‐health	  

Volgens	  de	  opinie	  van	  alle	  ergotherapeuten	  heeft	  het	  geen	  meerwaarde	  om	  bestaande	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  volledig	  te	  vervangen	  door	  e-‐health.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  

ergotherapeuten	  veel	  waarde	  hechten	  aan	  face-‐to-‐face	  contact	  en	  met	  name	  aan	  de	  non-‐verbale	  

communicatie8.	  Dit	  contact	  draagt	  volgens	  de	  ergotherapeuten	  bij	  aan	  het	  opbouwen	  van	  een	  

vertrouwensband	  met	  de	  cliënt	  en	  komt	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  cliënt	  en	  therapeut	  ten	  goede	  

doordat	  de	  ergotherapeut	  interventies	  beter	  kan	  afstemmen.	  	  

“Volgens	  mij	  is	  zeker	  in	  de	  psychiatrie	  de	  basis	  van	  de	  band	  waaruit	  mensen	  dingen	  doen,	  het	  

gevoel	  van	  veiligheid,	  vertrouwen.	  Ik	  denk	  dat	  dat	  een	  basis	  is	  om	  vanuit	  verder	  te	  komen	  en	  

dat	  je	  die	  beter	  opbouwt	  face-‐to-‐face.”	  

“Nee,	  ik	  mis	  daar	  toch	  het	  echte	  contact	  dan	  in	  eigenlijk.	  Dus	  ik	  zie	  het	  best	  wel	  als	  er	  bij	  

prima	  maar	  niet	  alleen.”	  

“Ik	  vind	  ook	  wel	  dat	  iemand	  gezichtsuitdrukking	  of	  stem,	  wel	  heel	  veel	  zegt	  en	  ik	  vind	  ook	  dat	  

je	  dan	  meer	  to	  the	  point	  kan	  e-‐coachen	  zeg	  maar…”	  

“Dat	  is	  denk	  ik	  gewoon	  mijn	  persoonlijk	  gevoel,	  dat	  ik	  het	  prettig	  vind	  omdat	  ik	  op	  die	  manier	  

ook	  soms	  makkelijker	  door	  kan	  vragen,	  makkelijker	  motiveren.”	  

Kennismaken	  

Eén	  ergotherapeut	  had	  het	  idee	  om	  voorafgaand	  aan	  het	  eerste	  intakegesprek	  een	  aantal	  

intakevragen	  alvast	  per	  e-‐mail	  naar	  de	  cliënt	  te	  sturen.	  Als	  voordeel	  werd	  genoemd	  dat	  de	  

ergotherapeut	  alvast	  een	  beeld	  van	  de	  cliënt	  heeft	  voor	  het	  eerste	  face-‐to-‐face	  contact.	  Bovendien	  

ook	  efficiënt	  is	  in	  behandeltijd,	  omdat	  je	  samen	  met	  de	  cliënt	  sneller	  tot	  de	  kern	  van	  de	  behandeling	  

kunt	  komen.	  Wanneer	  een	  cliënt	  beter	  behandeld	  kan	  worden	  door	  een	  andere	  discipline	  is	  dit	  snel	  

bekend	  door	  middel	  van	  een	  aantal	  intake	  vragen	  online.	  	  Mogelijk	  heeft	  dit	  ook	  invloed	  op	  de	  

vertrouwensband	  met	  de	  cliënt.	  	  

“Dat	  zij	  alvast	  op	  papier	  zetten	  waarom	  zij	  graag	  contact	  willen	  en	  ze	  hopen	  hier	  te	  halen	  zeg	  

maar…”	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Uit	  onderzoek	  komt	  naar	  voren	  dat	  woorden	  voor	  slechts	  7%	  bijdragen,	  stemgebruik	  voor	  37%	  en	  
gezichtsuitdrukking	  voor	  slecht	  55%	  (Merabian,	  1971,	  zoals	  geciteerd	  in	  Van	  der	  Pol,	  2013)	  Ook	  blijkt	  uit	  
onderzoek	  dat	  non-‐verbale	  signalen	  echt	  zijn,	  verbale	  communicatie	  kan	  daarentegen	  niet	  echt	  zijn	  (Wahlsten,	  
1991,	  zoals	  geciteerd	  in	  Van	  der	  Pol,	  2013).	  
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Psycho-‐educatie	  
Een	  paar	  ergotherapeuten	  benoemen	  dat	  het	  een	  meerwaarde	  zal	  zijn	  als	  psycho-‐educatie	  wordt	  

uitgebreid	  met	  e-‐health.	  Hierbij	  wordt	  aangegeven	  dat	  beschikbare	  folders	  en	  informatie	  met	  

betrekking	  tot	  het	  handelen	  meer	  gedigitaliseerd	  kan	  worden.	  Waardoor	  informatie	  sneller	  

toegankelijk	  wordt.	  

“Ja,	  ik	  heb	  er	  met	  X.	  ook	  wel	  over	  gesproken	  en	  bepaalde	  folder	  en	  informatie	  dingen	  die	  wij	  

hebben,	  dat	  is	  toch	  prachtig	  als	  dat	  al	  hebben.	  Dat	  scheelt	  weer.”	  

Opdrachten	  in	  het	  kader	  van	  cognitieve	  gedragstherapie	  

Meerdere	  ergotherapeuten	  geven	  aan	  dat	  opdrachten	  in	  het	  kader	  van	  de	  cognitieve	  

gedragstherapie	  aangevuld	  of	  vervangen	  zouden	  kunnen	  worden	  met	  e-‐health.	  Er	  wordt	  als	  

mogelijkheid	  gegeven	  om	  bestaande	  werkbladen	  in	  te	  scannen	  en	  per	  mail	  te	  sturen	  in	  plaats	  van	  

face-‐to-‐face	  te	  overhandigen.	  Andere	  mogelijkheden	  die	  gegeven	  worden	  zijn	  face-‐to-‐face	  een	  

opdracht	  te	  bespreken	  en	  vervolgens	  te	  mailen	  of	  juist	  het	  reflecteren	  van	  de	  opdracht	  per	  mail	  te	  

doen.	  Ook	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  eventueel	  gebruik	  gemaakt	  zou	  kunnen	  worden	  van	  bestaande	  

programma’s,	  waarmee	  bijvoorbeeld	  een	  mindmap	  gemaakt	  kan	  worden	  of	  het	  verwijzen	  naar	  

internetsites,	  waar	  opdrachten	  aangeboden	  worden9.	  	  De	  meeste	  ergotherapeuten	  maken	  wel	  al	  

gebruik	  van	  het	  e-‐mailcontact.	  Dit	  gebeurd	  zowel	  praktisch	  als	  inhoudelijk.	  Sommige	  

ergotherapeuten	  geven	  al	  wel	  eens	  opdrachten	  per	  mail.	  De	  ervaringen	  hiermee	  zijn	  over	  het	  

algemeen	  goed.	  Ergotherapeuten	  geven	  wel	  aan	  dat	  het	  inschatten	  of	  het	  toepassen	  van	  e-‐

mailcontact	  past	  bij	  de	  cliënt	  soms	  nog	  lastig	  is.	  	  

“Ik	  stuur	  ook	  wel	  eens	  opdrachten	  in	  die	  zin	  mee	  over	  de	  mail.	  Maar	  dan	  zijn	  het	  documenten	  

die	  ik	  meestuur	  zeg	  maar,	  het	  is	  niet	  zo	  dat	  ik	  standaard	  vragen	  heb.”	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Internet	  biedt	  veel	  programma's	  die	  mentale	  weerbaarheid	  en	  psychische	  fitheid	  bevorderen	  (Trimbos-‐
instituut,	  2014).	  	  
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Reflecteren	  

Het	  reflecteren	  wordt	  door	  verschillende	  ergotherapeuten	  benoemd	  als	  een	  mogelijkheid	  om	  

aangevuld	  te	  worden	  met	  e-‐health	  door	  middel	  van	  e-‐mail.	  Het	  voordeel	  dat	  hiermee	  wordt	  

gecreëerd	  is	  het	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  reflecterend	  vermogen	  van	  de	  cliënt,	  doordat	  de	  cliënt	  meer	  

de	  tijd	  heeft	  om	  gedachten	  te	  vormen	  en	  te	  formuleren.	  	  

“Doordat	  je	  mensen	  met	  een	  opdracht	  teruggeeft	  van:	  ‘mail	  mij	  over	  een	  week	  hoe	  het	  ervoor	  

staat’,	  kan	  het	  hen	  helpen	  om	  hun	  gedachten	  te	  vormen,	  om	  het	  te	  formuleren.	  Mensen	  

geven	  zelf	  aan	  dat	  het	  hen	  helpt	  doordat	  zij	  even	  moeten	  nadenken	  en	  ook	  fijn	  vinden	  om	  

weer	  feedback	  te	  krijgen.”	  

	  

Wel	  werd	  hieraan	  toegevoegd	  dat	  het	  van	  de	  cliënt	  afhangt	  of	  deze	  manier	  geschikt	  is.	  Als	  

voorwaarde	  komt	  hierbij	  naar	  voren	  dat	  een	  cliënt	  taalvaardig	  moet	  zijn,	  moet	  kunnen	  omgaan	  met	  

e-‐mailen	  en	  over	  enig	  reflecterend	  vermogen	  moet	  beschikken.	  	  

Motiveren	  en	  stimuleren	  

Volgens	  een	  aantal	  ergotherapeuten	  kan	  motiveren	  en	  stimuleren	  mede	  aangevuld	  worden	  met	  e-‐

health.	  Wanneer	  naast	  face-‐to-‐face	  contact	  ook	  zorg	  op	  afstand	  plaatsvindt	  kan	  de	  ergotherapeut	  de	  

cliënt	  frequenter	  motiveren	  en	  stimuleren.	  	  

“Ik	  merk	  dat	  er	  cliënten	  zijn	  die	  dat	  prettig	  vinden,	  die	  tussendoor	  even	  dat	  online	  contact	  

willen	  hebben.	  Dat	  je	  daardoor	  ook	  de	  activiteit	  die	  je	  opgang	  hebt	  gebracht	  weet	  vast	  te	  

houden	  en	  dat	  zij	  anders	  sneller	  terugvallen	  in	  het	  passieve	  en	  het	  zware	  van	  de	  depressie.”	  

	  

Echter	  benoemen	  ergotherapeuten	  wel	  dat	  motiveren	  en	  stimuleren	  op	  afstand	  alleen	  zou	  kunnen	  

als	  het	  aansluit	  bij	  het	  beoogde	  doel,	  de	  fase	  en	  de	  ernst	  van	  de	  depressie.	  	  

“Als	  je	  kijkt	  naar	  depressie	  en	  hoe	  zwaar	  die	  depressie	  is	  en	  wat	  voor	  netwerk	  iemand	  zelf	  

heeft.	  Als	  mensen	  zich	  dan	  heel	  erg	  isoleren	  en	  weinig	  netwerk	  hebben	  dan	  is	  het	  denk	  ik	  heel	  

mooi	  om	  op	  die	  fiets	  te	  stappen	  of	  in	  de	  tram	  om	  hier	  naar	  toe	  te	  komen,	  want	  dan	  heeft	  dan	  

ook	  nog	  een	  doel.”	  

Inzicht	  geven	  
Een	  paar	  ergotherapeuten	  geeft	  aan	  dat	  inzicht	  geven	  een	  meerwaarde	  kan	  zijn	  als	  deze	  interventie	  

aangevuld	  wordt	  met	  e-‐health.	  Middels	  mailcontact	  geven	  zij	  te	  kennen	  dat	  	  de	  cliënt	  alsmede	  de	  

ergotherapeut	  op	  deze	  manier	  langer	  de	  tijd	  heeft	  om	  tot	  inzicht	  te	  komen.	  Een	  ander	  voordeel	  is	  dat	  

de	  cliënt	  het	  kan	  nalezen.	  	  

	   “Het	  is	  ook	  heel	  fijn	  dat	  je	  het	  kunt	  nalezen…”	  
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Contact	  onderhouden	  

Ergotherapeuten	  geven	  aan	  dat	  wanneer	  een	  cliënt	  zijn	  doelen	  kent	  en	  doelvaardig	  is,	  e-‐health	  een	  

manier	  kan	  zijn	  om	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  voorderingen	  of	  tegenslag	  van	  de	  cliënt.	  Wanneer	  de	  

voorderingen	  voorspoedig	  gaan,	  hoeft	  er	  geen	  face-‐to-‐face	  contact	  plaats	  te	  vinden.	  Daarentegen	  

kan	  bij	  tegenslag	  overwogen	  worden	  om	  juist	  wel	  weer	  faco-‐to-‐face	  contact	  te	  hebben.	  Dit	  draagt	  bij	  

aan	  de	  efficiëntie	  van	  de	  contactmomenten.	  	  

“Een	  beetje	  vinger	  aan	  de	  pols	  idee,	  dat	  zou	  prima	  op	  afstand	  kunnen,	  hoe	  gaat	  het,	  nou	  goed	  

en	  met	  cijfers	  van	  0	  tot	  10	  desnoods.	  Als	  je	  merkt	  dat	  het	  minder	  wordt,	  kun	  je	  weer	  een	  

afspraak	  maken,	  dat	  lijkt	  me	  prima.”	  
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4. Discussie	  
	  
Vanuit	  de	  systematische	  literatuurstudie	  komen	  zowel	  effectieve	  als	  gedeeltelijk	  effectieve	  

(ergotherapeutische)	  interventies	  naar	  voren.	  Deze	  interventies	  zijn	  gebaseerd	  op	  Cognitieve	  

gedragstherapie	  (CGT)	  en	  in	  het	  bijzonder	  oplossingsgerichte	  therapie.	  Daarbij	  is	  gebleken	  dat	  de	  

geïncludeerde	  studies	  verschillende	  uitkomstmaten	  van	  effectiviteit	  bevatten.	  De	  uitkomstmaten	  

varieerde	  tussen	  (arbeids)participatie	  en	  het	  herstel	  van	  de	  depressie.	  Het	  is	  daarom	  niet	  mogelijk	  

om	  de	  effectieve	  interventies	  op	  een	  goede	  manier	  met	  elkaar	  te	  vergelijken.	  De	  uitspraken	  over	  de	  

effectiviteit	  van	  aanvullende	  ergotherapie	  in	  (Schene	  et	  al.	  2006;	  Hees	  et	  al.	  2010,	  2013;	  De	  Vries	  et	  

al.,	  2014)	  verschilden	  en	  waren	  tegensctrijdig.	  Bij	  Schene	  et	  al.	  (2006)	  blijkt	  er	  geen	  verbetering	  van	  

de	  depressieve	  symptomen,	  maar	  de	  interventie	  wel	  leidt	  tot	  een	  snellere	  werkhervatting.	  Hees	  et	  al.	  

(2010,	  2013)	  geeft	  echter	  over	  dezelfde	  interventie	  aan	  dat	  er	  geen	  verbetering	  in	  de	  algehele	  

arbeidsparticipatie	  is,	  maar	  dat	  de	  interventie	  leidt	  wel	  tot	  verbetering	  van	  de	  depressieve	  

symptomen.	  Tot	  slot	  geeft	  De	  Vries	  (2014)	  aan	  dat	  de	  interventie	  niet	  leidde	  tot	  een	  snellere	  

werkhervatting,	  maar	  wel	  tot	  een	  hogere	  kans	  op	  een	  volledige	  werkhervatting	  in	  goede	  gezondheid.	  

Daarnaast	  leidde	  het	  ook	  tot	  een	  grotere	  kans	  op	  herstel	  van	  de	  depressie	  en	  een	  kleinere	  kans	  op	  

recidivering	  van	  de	  depressie.	  De	  effectieve	  interventies	  gebaseerd	  op	  cognitieve	  gedragstherapie	  

komen	  grotendeels	  overeen	  met	  de	  interventies	  zoals	  ergotherapeuten	  toepassen	  in	  de	  praktijk,	  

welke	  zijn	  gebaseerd	  op	  dezelfde	  methode.	  De	  interventie	  Competitive	  Memory	  Training	  (COMET),	  

Korrelboom	  et	  al.	  (2012)	  vormt	  daarop	  een	  uitzondering.	  De	  mogelijkheid	  bestaat	  dat	  deze	  

interventie	  in	  de	  praktijk	  eerder	  door	  drama-‐	  of	  muziektherapeuten	  wordt	  ingezet	  in	  plaats	  van	  

ergotherapeuten.	  In	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  die	  zijn	  gedaan	  met	  een	  aantal	  werkende	  

ergotherapeuten	  is	  opgevallen	  dat	  alle	  ergotherapeuten	  aangeven	  geen	  mogelijkheden	  te	  zien	  om	  

effectieve	  ergotherapeutische	  interventies	  volledig	  te	  vervangen	  door	  e-‐health	  toepassingen.	  Hierbij	  

wordt	  aangegeven	  dat	  face-‐to-‐face	  contact	  met	  name	  de	  non-‐verbale	  communicatie	  van	  de	  cliënt	  

een	  belangrijk	  aspect	  is	  voor	  ergotherapeuten.	  Echter	  zijn	  ergotherapeuten	  gewend	  om	  veel	  face-‐to-‐

face	  contact	  te	  hebben	  met	  cliënten	  en	  daarom	  is	  het	  denkbaar	  dat	  zij	  geen	  mogelijkheden	  zien	  

omdat	  zij	  zich	  hier	  geen	  ervaring	  mee	  hebben	  en	  dus	  geen	  beeld	  van	  kunnen	  vormen.	  

Ergotherapeuten	  zien	  met	  name	  mogelijkheden	  om	  de	  interventies	  aan	  te	  vullen	  met	  e-‐health	  

toepassingen	  in	  het	  midden	  en	  tegen	  het	  einde	  van	  de	  behandeling	  wanneer	  cliënten	  doelvaardig	  

zijn.	  Toch	  gaf	  één	  ergotherapeut	  juist	  aan	  dat	  het	  allereerste	  contact	  voorafgaand	  aan	  het	  intake	  

gesprek	  mogelijk	  aangevuld	  zou	  kunnen	  worden	  door	  e-‐health	  door	  vooraf	  een	  aantal	  intake	  vragen	  

per	  e-‐mail	  naar	  de	  cliënt	  op	  te	  sturen.	  Dit	  spreekt	  de	  voorwaarden	  die	  worden	  aangegeven	  om	  

interventies	  aan	  te	  vullen	  met	  e-‐health	  wel	  enigszins	  tegen.	  Zo	  geven	  ergotherapeuten	  aan	  dat	  een	  

cliënt	  taalvaardig	  moet	  zijn,	  moet	  kunnen	  omgaan	  met	  e-‐mail	  en	  enig	  reflecterend	  vermogen	  moet	  
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hebben.	  Dit	  kan	  voorafgaand	  aan	  het	  intakegesprek	  mogelijk	  nog	  onbekend	  zijn.	  De	  ergotherapeuten	  

waren	  het	  verder	  eens	  dat	  het	  nut	  van	  aanvulling	  door	  e-‐health	  op	  een	  bestaande	  interventie	  

afhankelijk	  is	  van	  het	  beoogde	  doel,	  de	  fase	  en	  de	  ernst	  van	  de	  depressie.	  

	  

In	  eerste	  instantie	  is	  in	  overleg	  met	  de	  opdrachtgever	  is	  gekozen	  voor	  de	  cliëntengroep	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  De	  literatuurstudie	  op	  deze	  cliëntengroep	  

gebaseerd.	  Vervolgens	  bleek	  echter	  in	  gesprekken	  met	  de	  ergotherapeuten	  dat	  er	  zelden	  cliënten	  

behandeld	  worden	  voor	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  

van	  co-‐morbiditeit.	  Daarom	  is	  ervoor	  gekozen	  deze	  cliëntengroep	  te	  verbreden	  tot	  mensen	  met	  (ook)	  

een	  depressie.	  Dit	  brengt	  echter	  wel	  de	  beperking	  met	  zich	  mee	  dat	  er	  geen	  specifieke	  cliëntengroep	  

onderzocht	  is.	  De	  inhoudelijke	  literatuurstudie	  kent	  twee	  beperkingen.	  Door	  het	  lage	  aantal	  

relevante	  artikelen	  die	  geïncludeerd	  zijn	  op	  basis	  van	  het	  inclusiecriterium	  ‘ergotherapeutische	  

interventies’,	  is	  dit	  criterium	  aangepast	  naar	  ‘interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie’.	  Deze	  

aanpak	  leverde	  drie	  ergotherapeutische	  interventies	  op	  en	  vier	  interventies	  die	  toepasbaar	  zijn	  

binnen	  de	  ergotherapie.	  Dit	  heeft	  een	  vertroebeling	  gegeven	  in	  het	  antwoord	  op	  de	  

onderzoeksvraag,	  die	  gericht	  is	  op	  specifiek	  ergotherapeutische	  interventies.	  Het	  criterium	  

‘interventies	  toepasbaar	  voor	  ergotherapie’	  heeft	  de	  beperking	  dat	  deze	  door	  de	  twee	  

afstudeerstudenten	  soms	  verschillend	  zijn	  geïnterpreteerd.	  Ergotherapie	  kent	  namelijk	  interventies	  

die	  soms	  overlap	  hebben	  met	  andere	  disciplines,	  zoals	  bijvoorbeeld	  fysiotherapie,	  psychomotorische	  

therapie,	  maatschappelijk	  werk	  of	  	  psychotherapie.	  Verder	  zijn	  er	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  

afgenomen	  bij	  totaal	  tien	  geïnterviewde	  ergotherapeuten.	  Door	  dit	  beperkte	  aantal	  ergotherapeuten	  

geïnterviewd	  is	  er	  vermoedelijk	  geen	  compleet	  beeld	  gevormd	  van	  de	  ervaringen,	  meningen	  en	  

ideeën	  die	  ergotherapeuten	  hebben.	  Daarnaast	  betreffen	  de	  interviews	  een	  momentopname,	  

waardoor	  de	  kans	  bestaat	  dat	  de	  ergotherapeuten	  na	  afloop	  van	  het	  interview	  van	  mening	  zijn	  

veranderd.	  Omdat	  ‘e-‐health’	  een	  nieuw	  onderwerp	  is	  binnen	  de	  ergotherapie	  wat	  zich	  ontzettend	  

snel	  ontwikkeld,	  is	  het	  denkbaar	  dat	  de	  opinie	  van	  de	  ergotherapeuten	  over	  dit	  onderwerp	  ook	  

veranderd.	  Het	  is	  het	  verstandig	  om	  hier	  in	  een	  later	  stadium	  opnieuw	  onderzoek	  naar	  te	  doen.	  

Daarnaast	  ontbreekt	  momenteel	  de	  opinie	  van	  cliënten,	  door	  het	  beperkte	  tijdbestek	  van	  het	  

onderzoek	  is	  dit	  niet	  onderzocht.	  Hiernaar	  dient	  dan	  ook	  verder	  onderzoek	  gedaan	  te	  worden	  wat	  in	  

een	  later	  stadium	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies	  tevens	  

herhaald	  dient	  te	  worden.	  Door	  het	  ontbreken	  van	  volledige	  standaardisatie	  van	  de	  semi-‐

gestructureerde	  interviews	  zijn	  de	  uitkomsten	  minder	  betrouwbaar	  dan	  gewenst.	  Er	  is	  weliswaar	  

gebruik	  gemaakt	  van	  een	  interviewschema,	  maar	  het	  verschil	  in	  de	  interpretatie	  van	  vragen,	  de	  toon	  

waarop	  iets	  gezegd	  wordt	  en	  de	  interpretatie	  van	  non-‐verbale	  gedragingen	  kunnen	  de	  antwoorden	  

van	  de	  ergotherapeuten	  zodanig	  hebben	  beïnvloed	  dat	  er	  een	  vertekend	  beeld	  van	  de	  opinie	  is	  
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ontstaan.	  Uit	  onderzoek	  komt	  ook	  naar	  voren	  dat	  woorden	  voor	  slechts	  7%	  bijdragen,	  stemgebruik	  

voor	  37%	  en	  gezichtsuitdrukking	  voor	  slecht	  55%	  bijdragen	  aan	  de	  communicatie	  (Merabian,	  1971,	  

zoals	  geciteerd	  in	  Van	  der	  Pol,	  2013).	  Bij	  de	  resultaten	  analyse	  van	  de	  interviews	  bleek	  achteraf	  de	  

vraag	  over	  hoe	  ergotherapeuten	  de	  toekomst	  van	  ergotherapie	  zien	  niet	  direct	  antwoord	  te	  geven	  

op	  de	  vraagstelling.	  Indirect	  konden	  er	  wel	  delen	  van	  de	  resultaten	  verwerkt	  worden	  in	  het	  thema	  

‘interventies	  aangevuld	  of	  vervangen	  door	  e-‐health’.	  Het	  is	  een	  beperking	  dat	  niet	  alle	  resultaten	  op	  

deze	  vraag	  meegenomen	  konden	  worden.	  	  

	  

Een	  sterke	  kant	  van	  het	  onderzoek	  is	  dat	  de	  kans	  op	  bias	  is	  beperkt,	  doordat	  de	  selectieprocedure	  

van	  de	  systematische	  literatuurstudie	  en	  het	  coderen	  tijdens	  de	  analyse	  van	  de	  semi-‐gestructureerde	  

interviews	  door	  de	  mede	  afstudeerstudent	  zijn	  peer-‐reviewed.	  Daarnaast	  hebben	  de	  twee	  

afstudeerstudenten	  gezamenlijk	  alle	  interviews	  afgenomen,	  wat	  de	  betrouwbaarheid	  heeft	  

verhoogd.	  Doordat	  de	  interviews	  zijn	  opgenomen	  met	  behulp	  van	  een	  dictafoon	  kon	  nauwkeurig	  en	  

zonder	  vertekening	  getranscribeerd	  worden.	  Bovendien	  was	  het	  daardoor	  mogelijk	  om	  rechtstreeks	  

te	  citeren.	  Ook	  bestaan	  er	  nu	  rechtstreekse	  verslagen	  van	  de	  gesprekken	  die	  voor	  derden	  inzichtelijk	  

zijn	  en	  mogelijk	  voor	  vervolgonderzoek	  gebruikt	  kunnen	  worden.	  De	  ergotherapeuten	  hebben	  

toestemming	  gegeven	  voor	  het	  interviewen	  middels	  het	  informed	  consent	  formulier,	  wat	  de	  

validiteit	  heeft	  verhoogd.	  Een	  ander	  sterk	  punt	  van	  het	  onderzoek	  is	  de	  systematische	  en	  

overzichtelijke	  manier	  waarop	  de	  analyse	  is	  gedaan	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  het	  

softwareprogramma	  ATLAS.ti.	  
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5. Conclusie	  
In	  deze	  conclusie	  wordt	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  hoofdvraag:	  “Hoe	  kan	  aan	  (blended)	  e-‐health	  

interventies	  vormgegeven	  worden	  en	  hoe	  kunnen	  deze	  geïmplementeerd	  worden	  in	  het	  kader	  van	  

ergotherapie	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie?”	  

	  

In	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  kunnen	  een	  aantal	  bestaande	  effectieve	  ergotherapeutische	  

interventies	  voor	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie	  op	  zichzelf	  

genomen	  aangevuld	  worden	  met	  een	  blended	  e-‐health	  aanpak.	  De	  geïnterviewde	  ergotherapeuten	  

zien	  mogelijkheden	  om	  de	  volgende	  interventies	  aan	  te	  vullen	  met	  e-‐health:	  online	  intakevragen	  

stellen,	  het	  uitbreiden	  van	  psycho-‐educatie	  door	  beschikbare	  folders	  en	  informatie	  te	  digitaliseren,	  

het	  geven	  van	  opdrachten	  per	  e-‐mail	  en	  daarop	  te	  reflecteren	  eveneens	  per	  e-‐mail,	  de	  cliënt	  

frequenter	  online	  motiveren	  en	  stimuleren.	  Ook	  zien	  ergotherapeuten	  de	  meerwaarde	  van	  e-‐health	  

in	  het	  geven	  van	  inzicht	  in	  sterke	  eigenschappen	  en	  mogelijkheden	  binnen	  het	  dagelijks	  leven.	  	  De	  

cliënt	  kan	  middels	  e-‐health	  meer	  tijd	  hebben	  om	  tot	  inzicht	  te	  komen	  en	  naar	  behoefte	  na	  lezen	  wat	  

de	  ergotherapeut	  hem	  of	  haar	  geschreven	  heeft.	  En	  tot	  slot	  kan	  e-‐health	  ingezet	  worden	  om	  contact	  

te	  onderhouden	  met	  de	  cliënt,	  hetgeen	  bijdraagt	  aan	  de	  efficiëntie	  van	  de	  fysieke	  contactmomenten.	  

Aan	  de	  effectieve	  interventies	  zijn	  echter	  wel	  voorwaarden	  aan	  het	  gebruik	  van	  e-‐health	  verbonden.	  	  

Zo	  geven	  ergotherapeuten	  aan	  dat	  een	  cliënt	  taalvaardig	  moet	  zijn,	  moet	  kunnen	  omgaan	  met	  e-‐mail	  

en	  enig	  reflecterend	  vermogen	  moet	  hebben.	  Daarnaast	  blijkt	  de	  zin	  van	  aanvulling	  van	  e-‐health	  op	  

een	  bestaande	  interventie	  afhankelijk	  te	  zijn	  van	  het	  beoogde	  doel,	  de	  fase	  en	  de	  ernst	  van	  de	  

depressie.	  Naar	  deze	  aspecten	  dient	  verder	  onderzoek	  gedaan	  te	  worden.	  Er	  zijn	  geen	  interventies	  

waarbij	  ergotherapeuten	  mogelijkheden	  zien	  om	  deze	  volledig	  te	  vervangen	  door	  e-‐health.	  Als	  

onderbouwing	  hiervoor	  geven	  de	  ergotherapeuten	  aan	  veel	  waarde	  te	  hechten	  aan	  face-‐to-‐face	  

contact	  en	  met	  name	  aan	  de	  non-‐verbale	  communicatie.	  Dit	  contact	  draagt	  volgens	  de	  

ergotherapeuten	  bij	  aan	  het	  opbouwen	  van	  een	  vertrouwensband	  met	  de	  cliënt	  en	  komt	  de	  

samenwerking	  tussen	  de	  cliënt	  en	  therapeut	  ten	  goede	  doordat	  de	  ergotherapeut	  interventies	  beter	  

kan	  afstemmen.	  Effectieve	  ergotherapeutische	  interventies	  die	  in	  dit	  verband,	  volgens	  de	  opinie	  van	  

de	  ergotherapeuten	  face-‐to-‐face	  ingezet	  moeten	  blijven	  zijn	  het	  inzetten	  van	  een	  

ervaringsdeskundige,	  groepsinterventies	  en	  huis-‐	  en	  werkbezoeken.	  De	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  in	  het	  algemeen,	  zijn	  allen	  gebaseerd	  op	  cognitieve	  gedragstherapie.	  

Gezien	  de	  effectiviteit	  uit	  wetenschappelijke	  literatuur	  en	  de	  beroepspraktijk,	  kan	  deze	  methode	  als	  

basis	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies.	  

Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  wordt	  aanbevolen	  meer	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  

meningen,	  ervaringen	  en	  ideeën	  van	  cliënten.	  Pas	  als	  ook	  cliënten	  meerwaarde	  van	  
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ergotherapeutische	  blended	  e-‐health	  interventies	  zien,	  kan	  overgegaan	  worden	  tot	  pilot	  studies	  en	  

daarna	  tot	  implementatie	  ervan.	  	  

	  

In	  het	  kader	  van	  e-‐health	  concludeert	  de	  mede	  afstudeerstudent	  in	  haar	  onderzoek	  dat	  e-‐mail	  een	  

zeer	  geschikt	  e-‐communicatiemiddel	  binnen	  de	  ergotherapeutische	  behandeling	  van	  mensen	  met	  

(ook)	  een	  depressie	  is.	  Men	  zou	  het	  goed	  kunnen	  integreren	  om	  taal-‐	  en	  computerkundige	  cliënten	  

met	  een	  lichte	  of	  matige	  depressie	  individueel	  te	  coachen	  of	  om	  interventies	  vanuit	  de	  cognitieve	  

gedragstherapie	  of	  de	  oplossingsgerichte	  therapie	  toe	  te	  passen.	  Inhoudelijk	  is	  voor	  de	  e-‐health	  

interventie	  belangrijk	  dat	  de	  kern	  van	  het	  beroep	  (het	  handelen)	  centraal	  staat,	  dat	  het	  onderwerp	  

goed	  afgebakend	  is	  en	  dat	  de	  interventie	  bewust	  en	  doelgericht	  ingezet	  wordt.	  Daarnaast	  	  gelden	  

een	  aantal	  praktische	  voorwaarden	  voor	  een	  te	  ontwikkelen	  e-‐health	  interventie	  zoals	  scholing,	  

financiering	  of	  de	  toepassing	  van	  blended	  interventies.	  Naar	  deze	  aspecten	  dient	  verder	  onderzoek	  

gedaan	  te	  worden.	  

	  

Een	  gedetailleerd	  overzicht	  van	  alle	  aanbevelingen	  zoals	  deze	  in	  het	  adviesrapport	  staan,	  wordt	  

gegeven	  in	  paragraaf	  6	  ‘Aanbevelingen’.	  
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6. Aanbevelingen	  
Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  effectieve	  ergotherapeutisch	  blended	  e-‐health	  interventies	  voor	  cliënten	  

met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  een	  depressie	  worden	  door	  de	  twee	  

afstudeerstudenten	  aanbevelingen	  gedaan.	  Deze	  aanbevelingen	  zijn	  gebaseerd	  op	  beide	  

onderzoeksrapporten	  van	  de	  twee	  afstudeerstudenten,	  waarbij	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  een	  kleine	  

onderzoekspopulatie.	  Aanbevelingen	  zijn	  gericht	  op	  twee	  categorieën,	  namelijk	  vormgeving	  en	  

implementatie.	  	  

1. Vormgeving	  
De	  gedachten	  van	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  gaan	  uit	  naar	  de	  volgende	  aanbevelingen:	  	  

1.1	  Communicatiemiddel	  
-‐ Als	  communicatiemiddel	  e-‐mail	  of	  een	  andere	  vorm	  van	  asynchrone	  communicatie	  in	  de	  

behandeling	  te	  integreren	  bij	  taal-‐	  en	  computervaardige	  cliënten	  met	  enig	  reflecteren	  

vermogen.	  

1.2	  Blended	  e-‐health	  	  
-‐ De	  interventie	  te	  baseren	  op	  blended	  e-‐health,	  een	  combinatie	  van	  face-‐to-‐face	  afspraken	  en	  

zorg	  op	  afstand.	  Naar	  de	  frequentie	  en	  de	  verhouding	  tussen	  van	  deze	  combinatie	  

behandeling	  zal	  verder	  onderzoek	  gedaan	  moeten	  worden.	  	  

-‐ Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  blended	  e-‐health	  gebruik	  te	  maken	  van	  bestaande	  effectieve	  

ergotherapeutische	  interventies	  gebaseerd	  op	  de	  methode	  cognitieve	  gedragstherapie.	  	  

-‐ De	  inzet	  van	  blended	  e-‐health	  interventies	  afhankelijk	  te	  laten	  zijn	  van	  het	  beoogde	  doel,	  de	  

fase	  en	  de	  ernst	  van	  de	  depressie.	  Naar	  deze	  aspecten	  dient	  verder	  onderzoek	  gedaan	  te	  

worden.	  

1.3	  Beveiliging	  gegevens	   	  
-‐ Beveiliging	  van	  de	  gegevens	  als	  belangrijk	  aspect	  te	  hanteren.	  Op	  welke	  manier	  de	  

beveiliging	  van	  gegevens	  gegarandeerd	  kan	  worden,	  dient	  verder	  onderzocht	  te	  worden.	  	  

1.4	  Eenvoud	  
-‐ De	  e-‐health	  interventie	  voor	  de	  cliënt	  en	  de	  ergotherapeut	  zo	  eenvoudig,	  helder	  en	  

overzichtelijk	  mogelijk	  te	  maken.	  

1.5	  Vaktrouw	  
-‐ Een	  e-‐health	  interventie	  te	  ontwikkelen	  die	  volgens	  de	  visie	  en	  doelen	  van	  ergotherapeuten	  

ingezet	  kan	  worden.	  Het	  handelen	  en	  handelingsproblemen	  staan	  hierbij	  centraal.	  	  
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1.6	  Afbakening	  
-‐ De	  inhoud	  van	  de	  interventie	  te	  richten	  op	  één	  bepaald	  levensdomein	  (wonen/werk/vrije	  

tijd)	  om	  de	  interventie	  zo	  helder	  mogelijk	  te	  houden.	  Doordat	  in	  de	  GGZ	  vaak	  werk	  als	  een	  

belangrijk	  onderwerp	  wordt	  gezien,	  wordt	  geadviseerd	  om	  de	  interventie	  daarop	  te	  richten.	  	  

	  

1.7	  Interventies	  
-‐ Interventies	  op	  basis	  van	  een	  coachende	  rol	  in	  te	  zetten.	  	  

-‐ Mogelijke	  interventies	  zijn:	  	  

o Kennismaken	  

o Psycho-‐educatie	  

o Het	  geven	  van	  huiswerkopdrachten	  

o Reflecteren	  

o Motiveren	  en	  stimuleren	  

o Inzicht	  geven	  

o Contact	  onderhouden	  

1.8	  Perspectief	  cliënten	  
-‐ Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  e-‐health	  interventie	  de	  meningen,	  ervaringen	  en	  ideeën	  van	  

cliënten	  mee	  te	  nemen	  of	  idealiter	  de	  cliënten	  bij	  de	  ontwikkeling	  te	  betrekken.	  

	  

2. Implementatie	  	  
De	  gedachten	  van	  de	  twee	  afstudeerstudenten	  gaan	  uit	  naar	  de	  volgende	  aanbevelingen:	  

2.1	  Vergoeding	  
-‐ Duidelijk	  te	  krijgen	  hoe	  de	  vergoeding	  van	  e-‐health	  interventies	  binnen	  de	  eerstelijns	  

ergotherapie	  geregeld	  is	  en	  op	  welke	  manier	  deze	  gestimuleerd	  zou	  kunnen	  worden.	  

2.2	  Scholing	  
-‐ De	  ergotherapeuten	  van	  scholing	  en	  training	  te	  voorzien	  waarin	  richtlijnen	  en	  adviezen	  

gegeven	  worden	  over	  e-‐health	  en	  schriftelijke	  taalvaardigheden	  verder	  ontwikkeld	  worden.	  	  
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Verklarende	  woordenlijst	  
E-‐health	  

“Het	  gebruik	  van	  nieuwe	  informatie-‐	  en	  communicatietechnologieën,	  en	  met	  name	  

internettechnologie,	  om	  gezondheid	  en	  gezondheidszorg	  te	  ondersteunen	  of	  te	  verbeteren”	  (GGZ	  

Nederland,	  2013).	  	  

	  

Blended	  e-‐health	  

“Een	  geïntegreerde	  combinatie	  van	  online	  en	  offline	  interventies.	  Een	  deel	  van	  het	  reguliere	  face	  to	  

face	  contact	  wordt	  vervangen	  door	  online	  toepassingen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  diagnostiek,	  

psycho-‐educatie,	  monitoring,	  online	  opdrachten,	  dagboek	  bijhouden,	  beveiligd	  e-‐mailcontact,	  

chatsessies	  en	  beeldcommunicatie”	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  

	  

Ergotherapie	  

“Ergotherapie	  is	  gericht	  op	  het	  mogelijk	  maken	  van	  handelen,	  zodat	  participatie	  –	  het	  deelnemen	  van	  

mensen	  aan	  het	  dagelijks	  en	  maatschappelijk	  leven	  –	  gerealiseerd	  wordt	  ten	  behoeve	  van	  

gezondheid	  en	  welzijn.	  Dit	  wordt	  bereikt	  door	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  personen,	  organisaties	  of	  

populaties	  met	  betrekking	  tot	  het	  handelen	  te	  benutten	  en	  te	  vergroten,	  dan	  wel	  door	  de	  omgeving	  

aan	  te	  passen	  en/of	  te	  gebruiken”	  (Van	  Hartingsveldt,	  Logister-‐Proost	  &	  Kinébanian,	  2010,	  p.	  15).	  

	  

Interventie	  

Professionele	  acties	  van	  de	  ergotherapeut	  en	  acties	  van	  de	  cliënt	  om	  samen	  het	  handelen	  te	  

faciliteren	  gerelateerd	  aan	  gezondheid	  en	  participatie	  (Le	  Granse	  et	  al.,	  2012).	  

	  

Cognitieve	  Gedragstherapie	  (CGT)	  

CGT	  gaat	  uit	  van	  het	  idee,	  dat	  denkpatronen	  en	  opvattingen	  van	  invloed	  zijn	  op	  ons	  gedrag	  en	  dat	  

veranderingen	  in	  deze	  cognities	  kunnen	  leiden	  tot	  gedragsverandering	  (Dobson	  &	  Dozois;	  McGinn	  &	  

Sanderson,	  zoals	  geciteerd	  in	  Nevid,	  Rathus	  &	  Greene,	  2008).	  

	  

Oplossingsgerichte	  therapie	  

Oplossingsgerichte	  therapie	  is	  gericht	  op	  het	  versterken	  van	  de	  autonomie	  van	  cliënten,	  waarbij	  de	  

aandacht	  vooral	  uitgaat	  naar	  de	  oplossing	  in	  plaats	  van	  naar	  het	  probleem	  (Bakker	  &	  Bannink,	  zoals	  

geciteerd	  in	  Bartelink,	  2013).	  
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Individuele	  Rehabilitatie	  Benadering	  	  

Heeft	  als	  doel	  mensen	  met	  ernstige,	  langdurige	  	  beperkingen	  helpen	  beter	  te	  functioneren,	  zodat	  ze	  

met	  succes	  en	  naar	  tevredenheid	  kunnen	  	  wonen,	  werken,	  leren	  en	  sociale	  contacten	  hebben	  in	  de	  

omgeving	  van	  eigen	  keuze	  met	  zo	  min	  mogelijk	  professionele	  hulp	  (Anthony,	  Cohen,	  Farkas	  &	  Gagne,	  

2002).	  De	  kern	  van	  de	  IRB	  is	  dat	  mensen	  met	  beperkingen	  via	  gesprekken	  en	  activiteiten	  worden	  

ondersteund	  bij	  het	  verkennen,	  kiezen,	  verkrijgen	  en	  behouden	  van	  hun	  eigen	  doelen	  op	  de	  

terreinen	  wonen,	  werk/dagbesteding/vrije	  tijd,	  leren,	  sociale	  en	  familiecontacten	  en	  financiën	  

(Korevaar,	  Dröes	  &	  Van	  Wel,	  2010).	  	  

	  

Health	  Counseling	  	  

Heeft	  als	  doel	  de	  cliënt	  te	  motiveren	  en	  gedrag	  te	  veranderen.	  Dit	  wordt	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  3	  

fasen	  met	  bijbehorende	  stappen.	  Fase	  1	  is	  de	  voorbereiding	  van	  het	  advies,	  de	  stappen	  daaruit	  zijn	  

bewustwording,	  motiveren	  en	  besluitvorming.	  	  Fase	  2	  is	  de	  uitvoering	  van	  het	  advies	  met	  als	  stap	  de	  

start	  van	  gedragsverandering.	  Fase	  3	  is	  de	  nazorg,	  met	  als	  stappen	  gedragsbehoud,	  preventie	  en	  

terugval	  (Gerards	  &	  Borgers,	  2006).	  	  

	  

Model	  of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  	  

Het	  MOHO	  is	  gericht	  op	  de	  motivatie,	  de	  organisatie	  en	  de	  uitvoering	  van	  het	  menselijk	  handelen.	  

Het	  model	  richt	  zich	  op	  3	  aspecten	  van	  het	  menselijk	  handelen:	  

1.	  De	  motivatie	  en	  de	  keuzes	  van	  mensen	  om	  dingen	  te	  doen	  die	  hun	  leven	  zin	  geven;	  

2.	  De	  patronen	  in	  het	  dagelijks	  handelen;	  

3.	  De	  variatie	  die	  mensen	  tonen	  in	  de	  uitvoering	  van	  handelingen	  (Le	  Granse	  et	  al.,	  2012).	  

	  

Canadian	  Model	  Occupation	  Performance and engagement (CMOP-‐E)	  

Het	  CMOP-‐E	  beschrijft	  de	  drie	  kernconcepten	  van	  ergotherapie	  vanuit	  het	  ergotherapeutisch	  

perspectief;	  de	  uitvoering	  van	  het	  menselijk	  handelen	  vind	  plaats	  in	  een	  omgeving	  en	  is	  het	  resultaat	  

van	  een	  dynamische	  interactie	  tussen	  de	  persoon,	  het	  handelen	  en	  de	  omgeving.	  Wanneer	  

verandering	  plaats	  vind	  in	  één	  van	  de	  concepten,	  zal	  dit	  altijd	  de	  andere	  concepten	  beïnvloeden	  (Le	  

Granse,	  2012).	  
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Person	  Environment	  Occupation	  model	  (PEO	  model)	  

Het	  PEO	  model	  is	  een	  dynamisch	  model	  dat	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  persoon,	  zijn	  omgeving	  en	  

het	  handelen.	  De	  Persoon,	  zijn	  Omgeving	  en	  het	  Handelen	  zijn	  als	  drie	  overlappende	  cirkels	  

weergegeven.	  Daar	  waar	  de	  drie	  cirkels	  elkaar	  overlappen	  vindt	  occupational	  performance	  plaats,	  

ook	  wel	  ‘fit’	  genoemd.	  Er	  wordt	  naar	  gestreefd	  de	  ‘fit’	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  realiseren	  (Le	  Granse	  

et	  al.,	  2012).	  

	  

Canadian	  Occupation	  Performance	  Measure	  (COPM)	  

Het	  COPM	  is	  een	  geïndividualiseerd	  cliëntgecentreerd	  meetinstrument,	  afgeleid	  van	  het	  CMOP-‐E	  en	  

wordt	  gebruikt	  om	  veranderingen	  in	  het	  clientperspectief	  ten	  aanzien	  van	  het	  handelen	  vast	  te	  

leggen	  in	  tijd	  (Le	  Granse	  et	  al.,	  2012).	  

	  

Arbeidsanamnese	  

De	  arbeidsanamnese	  is	  een	  chronologische	  inventarisatie	  van	  het	  school-‐	  en	  werkverleden	  van	  de	  

cliënt.	  Handelingspatronen,	  aandachtspunten	  en	  kwaliteiten	  van	  de	  cliënt	  komen	  hierbij	  duidelijk	  

naar	  voren	  (De	  Vries	  &	  Schene,	  2003).	  	  

	   	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

42	  
	  

Litratuurlijst	  
Baarda,	  D.B.	  &	  Hulst,	  van	  der,	  M.	  (2012).	  Basisboek	  kwalitatief	  onderzoek	  (3e	  druk).	  Noordhoff	  

Uitgevers	  bv	  Groningen,	  Houten.	  

	  

Bartelink,	  C.	  (2013).	  Wat	  werkt:	  oplossingsgerichte	  therapie.	  Op	  20	  mei	  2014	  ontleend	  aan	  

http://www.nji.nl/nl/(311053)-‐nji-‐dossierDownloads-‐Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf	  

	  

Boeije,	  H.	  (2005).	  Analyseren	  in	  kwalitatief	  onderzoek.	  Boom	  Lemma	  Uitgevers,	  Amsterdam.	  

	  

Bohlmeijer,	  E.T.,	  Fledderus,	  M,	  Rokx,	  T.A.	  &	  Pieterse,	  M.E.	  (2011).	  Efficacy	  of	  an	  early	  intervention	  

based	  on	  acceptance	  and	  commitment	  therapy	  for	  adults	  with	  depressive	  symptomatology:	  

Evaluation	  in	  a	  randomized	  controlled	  trial.	  Behaviour	  Research	  and	  Therapy	  2011	  Jan;49(1):62-‐7.	  

	  

Gerards,	  F.	  &	  Borgers,	  R.	  (2006).	  Health	  Counseling.	  Soest:	  Nelissen.	  

	  

GGZ	  Nederland	  (2013).	  Factsheet	  depressie.	  Op	  23	  februari	  2014	  ontleend	  aan	  

http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Factsheet%20depressie.pdf	  	  

	  

Granse,	  M.,	  le,	  Hartingsveld,	  M.	  &	  Kinébanian,	  A.	  (2012).	  Grondslagen	  van	  de	  ergotherapie	  (3e	  druk).	  

Amsterdam:	  Reed	  Business.	  

	  

Groot,	  J.,	  de,	  Herman,	  P.C.	  &	  Lange,	  M.,	  de	  (2013).eHealth	  in	  de	  richtlijnen.	  Ede:	  VitaValley	  /	  Vital	  

Innovators.	  

	  

Hartingsveld,	  M.,	  van,	  Logister-‐Proost,	  I.,	  &	  Kinébanian,	  A.	  (2010).	  Beroepsprofiel	  Ergotherapeut.	  

Utrecht:	  Ergotherapie	  Nederland.	  

	  

Hees,	  H.L.,	  Koeter,	  M.W.J.,	  Vries,	  de,	  G.,	  Ooteman,	  W.	  &	  Schene,	  A.H.	  (2010).	  Effectiveness	  of	  

adjuvant	  occupational	  therapy	  in	  employees	  with	  depression:	  design	  of	  a	  randomized	  controlled	  trial.	  	  

BMC	  Public	  Health	  2010,	  10:	  558.	  

	  

	   	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

43	  
	  

Hees,	  H.L.,	  Koeter,	  M.W.J.,	  Vries,	  de,	  G.,	  Ooteman,	  W.	  &	  Schene,	  A.H.	  (2013).	  Adjuvant	  occupational	  

therapy	  improves	  long-‐term	  depression	  recovery	  and	  return-‐te-‐work	  in	  good	  health	  in	  sick-‐listed	  

employees	  with	  major	  depression:	  results	  of	  a	  randomised	  controlled	  trail.	  Occupational	  and	  

Environmental	  Medicine2013;	  70:	  252-‐260.	  

	  

Korevaar,	  L.,	  Dröes,	  J.	  	  &	  Wel,	  T.,	  van.	  (2010)	  Individuele	  rehabilitatiebenadering.	  Databank	  effectieve	  

sociale	  interventies.	  

	  

Murray,	  G.,	  Michalak,	  E.E.,	  Axler,	  A.,	  Yaxley,	  D.,	  Hayashi,	  B.,	  Westrin,	  A.,	  Ogrodniczuk,	  J.S.,	  Tam,	  E.M.,	  

Yatham	  &	  L.N,	  Lam,	  R.W.	  (2010).	  Relief	  of	  chronic	  or	  resistant	  depression	  (Re-‐ChORD):	  a	  pragmatic,	  

randomized,	  open-‐treatment	  trial	  of	  an	  integrative	  program	  intervention	  for	  chronic	  depression.	  

Source	  Journal	  of	  affective	  disorders.	  Volume	  123,	  Issues	  1–3,	  June	  2010,	  Pages	  243–248.	  

	  

Nederlands	  Huisartsen	  genootschap	  (NHG)	  (2014).	  Depressie.	  Op	  24	  maart	  2014	  ontleend	  aan	  

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/depressie	  	  

	  

Nederlandse	  Patiënten	  Consumenten	  Federatie	  (z.j.).	  E-‐health	  en	  Zelfmanagement.	  Op	  3	  augustus	  

ontleend	  aan	  

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_aiportfolio&view=article&Itemid=2&id=76:EHealth&sta

ndpunten=15&year=2012&standpunt=4389	  

	  

Nederlandse	  vereniging	  voor	  psychotherapie	  (2012).	  Wat	  is	  psychotherapie.	  Op	  20	  mei	  ontleend	  aan	  

http://www.psychotherapie.nl/psychotherapie/wat-‐is-‐psychotherapie/	  	  

	  

Nevid,	  J.S.,	  Rathuis,	  S.A.	  &	  Greene,	  B.	  (2008).	  Psychiatrie	  een	  inleiding	  (6e	  druk).	  Benelux:	  Pearson	  

education.	  

	  

Peden,	  R.,	  Hall,	  L.A.,	  Rayens,	  M.K.	  &	  Beebe,	  L.L.	  (2000).	  Reducing	  negative	  thinking	  and	  depressive	  

symptoms	  in	  college	  women.	  Journal	  of	  Nursing	  Scholarship	  Volume	  32,	  Issue	  2,	  pages	  145–151,	  June	  

2000.	  

	  

Pol,	  I.G.M.,	  van	  der	  (2013).	  Coachen	  als	  professie:	  fundamenten	  voor	  begeleiding	  naar	  heelheid	  (2e	  

druk).	  Amsterdam:	  uitgeverij	  Boom	  Nellissen.	  

	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

44	  
	  

Postel,	  M.,	  Witting,	  M.	  &	  Gemert-‐Pijnen,	  L.,	  van	  (2013).	  Blended	  behandeling	  in	  de	  geestelijke	  

gezondheidszorg.	  Directieve	  therapie,	  jaargang	  33,	  nummer	  3,	  pagina	  210-‐221,	  2013.	  

	  

Ravelli,	  A.,	  Bijl,	  R.V.&	  Zessen,	  G.,	  van	  (1998).	  Comorbiditeit	  van	  psychiatrische	  stoornissen	  in	  

de	  Nederlandse	  bevolking;	  resultaten	  van	  de	  Netherlands	  Mental	  Health	  Survey	  and	  Incidence	  

Study	  (NEMESIS).	  Tijdschrift	  voor	  Psychiatrie,	  jaargang	  40,	  nummer	  9.	  

	  

Riet,	  P.	  van,	  Snoeij,	  K.,	  &	  Vries,	  G.,	  de	  (2003).	  Protocollen	  programma	  Stemmingsstoornissen:	  

Ergotherapie	  bij	  depressie.	  Amsterdam:	  Programma	  Stemmingsstoornissen	  AMC/	  De	  Meren.	  

	  

Roads	  (z.j.)	  De	  organisatie.	  Op	  5	  april	  ontleend	  aan	  https://www.roads.nl/over-‐roads/organisatie	  	  

	  

Schene,	  A.	  H.,	  Koeter,	  M.	  W.	  J.,	  Kikkert,	  M.	  J.,	  Swinkels,	  J.	  A.,	  &	  McCrone,	  P.	  (2007).	  Adjuvant	  

occupational	  therapy	  for	  work-‐related	  major	  depression	  works:	  Randomized	  trial	  including	  economic	  

evaluation.	  Psychological	  Medicine,	  37(3),	  351-‐362.	  	  

	  

Schippers,	  E.I.	  &	  Rijn,	  M.J.,	  van	  (2014).	  Rapport:	  De	  maatschappij	  verandert.	  Verandert	  de	  zorg	  mee?	  

Ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport.	  

	  

Sermondt,	  D,	  van(2011)	  Linked	  In:	  ETP-‐Net.	  Op	  10	  augustus	  ontleend	  aan	  	  

http://www.linkedin.com/groups/ETPnet-‐4179071	  

	  

Sundsteigen,	  B.,	  Eklund,	  K.,	  &	  Dahlin-‐Ivanoff,	  S.	  (2009).	  Patients'	  experience	  of	  groups	  in	  outpatient	  

mental	  health	  services	  and	  its	  significance	  for	  daily	  occupations.	  Scandinavian	  Journal	  of	  

Occupational	  Therapy,	  16(3),	  172-‐180.	  doi:http://dx.doi.org/10.1080/11038120802512433.	  

	  

Smeets,	  O.	  &	  Zijlstra,	  M.	  (2014)	  Trimbos-‐instituut:	  E-‐mental	  health.	  Op	  7	  augustus	  ontleend	  aan	  

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/e-‐mental-‐health	  

	  

Verhoeven,	  N.	  (2010).	  Onderzoeken	  doe	  je	  zo!	  Den	  Haag:	  Boom	  Lemma	  uitgevers.	  

	  

Visser,	  B.	  (2014).	  Presentatie	  zelfmanagement:	  11	  februari	  2014.	  Amsterdam:	  Hogeschool	  van	  

Amsterdam,	  Studium	  Excellentie.	  	  

	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

45	  
	  

Vlasveld,	  M.C.,	  Feltz-‐Cornelis,	  van	  der,	  C.M.,	  Adèr,	  H.J.,	  Anema,	  J.R.,	  Hoedeman,	  R.,	  Mechelen,	  van,	  

W.	  &	  Beekman,	  A.T.	  (2013).	  Collaborative	  care	  for	  sick-‐listed	  workers	  with	  major	  depressive	  disorder:	  

a	  randomised	  controlled	  trial	  from	  the	  Netherlands	  Depression	  Initiative	  aimed	  at	  return	  to	  work	  and	  

depressive	  symptoms.	  Occup	  Environ	  Med	  2013;70:4	  223-‐230.	  	  

	  

Vries,	  Hees,	  H.,	  Frans,	  A.,	  Teunissen,	  S.	  &	  Stor,	  L.	  (2014)	  Terugkeer	  naar	  werk	  bij	  depressie.	  

Ergotherapie	  Magazine	  2014;	  3.	  

	  

Vries,	  G.,	  de	  &	  Schene,	  A.H.	  (2003).	  Protocollen	  programma	  Stemmingsstoornissen:	  

Arbeidshulpverlening	  bij	  depressie.	  Amsterdam:	  Programma	  Stemmingsstoonissen	  AMC/	  De	  Meren.	  

	  

Wily,	  J.	  &	  Sons	  (2013).	  About	  the	  Conchrane	  Libary.	  Op	  27	  februari	  2014	  ontleend	  aan	  

http://rps.hva.nl:2296/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html	  	  

	  

Zinkstok,	  R.M.	  (2014).	  Opdracht	  voor	  bachelor	  thesis:	  aanleiding	  opdracht.	  Amsterdam:	  Hogeschool	  

van	  Amsterdam,	  opleiding	  ergotherapie.	  

	  

	   	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

46	  
	  

Bijlage	  1:	  Literatuurstudie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

Ergotherapeutische	  
blended	  e-‐health	  

interventies	  bij	  depressie	  
Systematische	  literatuurstudie	  

	  

	  
Naam	  student:	  Linda	  Vlaar	  

Studentnummer:	  500614306	  

Opleiding:	  Ergotherapie	  aan	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam	  

Plaats,	  datum:	  Amsterdam,	  5	  mei	  2014	  

Docentbegeleider:	  R.M.	  Zinkstok	  

Medestudent:	  T.	  Zulauf	  

Opdrachtgever:	  A.	  Frans	  

Aantal	  woorden:	  4.819	  

	  
	  

	  

	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

47	  
	  

Voorwoord	  
Voor	  u	  ligt	  een	  systematische	  literatuurstudie	  geschreven	  door	  Linda	  Vlaar,	  vierdejaars	  student	  

ergotherapie	  aan	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  	  

	  

De	  opdracht,	  zoals	  beschreven	  in	  de	  studiehandleiding	  luidt	  als	  volgt:	  “De	  student	  voert	  een	  

systematische	  literatuurstudie	  uit	  op	  basis	  van	  professionele,	  zo	  mogelijk	  wetenschappelijke	  

literatuur	  en	  andere	  documenten	  om	  een	  vraagstelling	  (en	  deelvragen)	  te	  verduidelijken	  en/of	  te	  

beantwoorden.	  De	  student	  is	  in	  staat	  zelfstandig	  vakliteratuur	  efficiënt	  te	  zoeken,	  te	  selecteren	  en	  te	  

beoordelen,	  kan	  zijn	  zoekstrategie	  reproduceren	  en	  verantwoorden,	  en	  verwerkt	  dit	  tot	  een	  

inzichtelijk	  en	  duidelijk	  samenvattend	  verslag”	  (Zinkstok,	  2013	  p.	  14).	  

	  

In	  de	  systematische	  literatuurstudie	  is	  als	  eerste	  de	  inleiding	  beschreven	  met	  daarin	  een	  toelichting	  

op	  de	  vraagstelling,	  de	  doelstelling	  en	  de	  relevantie.	  Vervolgens	  wordt	  de	  gebruikte	  methode	  en	  

technieken	  beschreven.	  De	  resultaten	  hiervan	  bevatten	  wetenschappelijke	  artikelen	  en	  een	  

samenvatting	  van	  het	  beste	  bewijs.	  In	  de	  discussie	  wordt	  ingegaan	  op	  toepasbaarheid	  van	  de	  

resultaten	  in	  de	  praktijk.	  Daarnaast	  staan	  beperking	  van	  de	  literatuurstudie	  beschreven	  en	  worden	  

suggesties	  gedaan	  voor	  verbetering.	  Tot	  besluit	  wordt	  in	  de	  conclusie	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  

vraagstelling	  van	  de	  literatuurstudie.	  

	  

Linda	  Vlaar	  

Alkmaar,	  maart	  2014.	  
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Inleiding	  
“In	  de	  Geestelijke	  GezondheisZorg	  (GGZ)	  wordt	  in	  toenemende	  mate	  gebruik	  gemaakt	  van	  internet	  

interventies	  die	  mensen	  met	  psychische	  problemen	  ondersteunen	  in	  het	  omgaan	  met	  of	  overwinnen	  

van	  hun	  problemen.	  Veel	  van	  die	  interventies	  worden	  succesvol	  geïmplementeerd.	  Ergotherapie	  in	  

de	  GGZ	  doet	  echter	  nog	  niets	  met	  internetinterventies”	  (Zinkstok,	  2013).	  

	  

Het	  is	  van	  belang	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  er	  ook	  vanuit	  de	  ergotherapie	  effectieve	  e-‐health	  

interventies	  ontwikkeld	  kunnen	  worden	  en	  aldus	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  vergroting	  van	  

handelingscompetenties	  van	  (kwetsbare)	  burgers	  alsmede	  aan	  de	  besparing	  op	  kosten	  in	  de	  zorg.	  

Stichting	  Eerstelijns	  ergoTherapie	  voor	  mensen	  met	  Psychische	  problemen	  (ETP-‐Net)	  wil	  deze	  

mogelijkheden	  onderzoeken.	  “ETP-‐Net	  is	  een	  landelijk	  netwerk	  van	  ergotherapeuten	  dat	  zich	  ten	  

doel	  stelt	  mogelijkheden	  te	  onderzoeken	  en	  te	  creëren	  voor	  eerstelijns	  ergotherapie	  ten	  behoeve	  

van	  mensen	  met	  handelings-‐	  en	  participatieproblemen	  als	  gevolg	  van	  psychische	  en	  psychosociale	  

problematiek	  en	  die	  een	  vorm	  van	  ergotherapie	  toegankelijk	  te	  maken	  voor	  de	  doelgroep”	  (Zinkstok,	  

2013).	  De	  opdrachtgever	  hiervoor	  is	  A.	  Frans,	  ergotherapeut	  aangesloten	  bij	  Stichting	  ETP-‐Net	  en	  

werkzaam	  binnen	  de	  GGZ,	  instelling	  Roads,	  Amsterdam	  (onderdeel	  van	  Arkin).	  Roads	  is	  een	  

organisatie	  voor	  mensen	  met	  een	  psychiatrische	  stoornis,	  psychosociale	  problemen	  en/of	  verslaving	  

die	  ondersteuning	  nodig	  hebben	  bij	  het	  vinden	  van	  werk,	  scholing	  en	  dagbesteding	  (Roads,	  n.d.).	  

	  

Mensen	  met	  handelings-‐	  en	  participatieproblemen,	  als	  gevolg	  van	  (ook)	  psychische	  en	  psychosociale	  

problematiek,	  betreft	  een	  brede	  doelgroep.	  Daarom	  is	  er	  in	  samenspraak	  met	  de	  opdrachtgever	  

besloten	  om	  psychische	  en	  psychosociale	  problematiek	  nader	  te	  specificeren	  en	  de	  opdracht	  te	  

richten	  op	  depressiviteit.	  “Depressie	  komt	  vaker	  voor	  dan	  welke	  andere	  psychische	  aandoening	  dan	  

ook.	  Voor	  individuen	  betekent	  het	  een	  groot	  verlies	  in	  kwaliteit	  van	  leven.	  Op	  nationaal	  niveau	  

kosten	  depressieve	  werknemers	  miljarden	  euro’s	  per	  jaar.	  Investeringen	  in	  effectieve	  depressiezorg	  

zijn	  zinvol	  en	  verantwoord.	  Er	  worden	  grote	  besparingen	  gerealiseerd	  door	  de	  huidige	  depressiezorg,	  

maar	  er	  valt	  nog	  veel	  te	  winnen”	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  Visser	  (2014)	  zegt	  dat	  wanneer	  je	  effectieve	  

e-‐health	  interventies	  wilt	  ontwikkelen,	  je	  moet	  uitgaan	  van	  bestaande	  evidence	  based	  

(ergotherapeutische)	  interventies.	  Dit	  is	  van	  belang	  omdat	  de	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  

technologie	  zeer	  snel	  verloopt	  en	  je	  mogelijk	  ingehaald	  zou	  kunnen	  worden	  door	  de	  tijd.	  	  
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Het	  doel	  van	  de	  gehele	  bachelor	  thesis	  is	  om	  te	  weten	  te	  komen	  hoe	  aan	  blended	  e-‐health	  

interventies	  vormgegeven	  kan	  worden	  en	  toegepast	  kan	  worden	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  voor	  

cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  E-‐health	  wordt	  gedefinieerd	  als	  “het	  

gebruik	  van	  nieuwe	  informatie-‐	  en	  communicatietechnologieën,	  en	  met	  name	  internettechnologie,	  

om	  gezondheid	  en	  gezondheidszorg	  te	  ondersteunen	  of	  te	  verbeteren”	  (GGZ	  Nederland,	  2013).	  

Blended	  e-‐health	  wordt	  gedefinieerd	  als	  “een	  geïntegreerde	  combinatie	  van	  online	  en	  offline	  

interventies.	  Een	  deel	  van	  het	  reguliere	  face	  to	  face	  contact	  wordt	  vervangen	  door	  online	  

toepassingen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  diagnostiek,	  psycho-‐educatie,	  monitoring,	  online	  

opdrachten,	  dagboek	  bijhouden,	  beveiligd	  e-‐mailcontact,	  chatsessies	  en	  beeldcommunicatie”	  (GGZ	  

Nederland,	  2013).	  	  

	  

Om	  het	  doel	  van	  de	  gehele	  bachelor	  thesis	  te	  behalen	  is	  het	  van	  belang,	  om	  over	  informatie	  te	  

beschikken	  over	  welke	  interventies	  de	  ergotherapeut	  toepast	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  ten	  

behoeve	  van	  mensen	  met	  handelings-‐	  en	  participatieproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  

Daarnaast	  is	  het	  van	  belang	  om	  over	  informatie	  te	  beschikken	  over	  bestaande	  e-‐health	  interventies,	  

die	  mogelijk	  benut	  kunnen	  worden	  in	  te	  ontwikkelen	  ergotherapeutische	  e-‐health	  interventies	  voor	  

deze	  doelgroep.	  

	  

De	  vraagstelling	  van	  deze	  literatuurstudie	  luidt	  daarom	  als	  volgt:	  

“Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  van	  cliënten	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  gebleken?”	  

	  

De	  informatie	  over	  ergotherapeutische	  interventies	  en	  bestaande	  e-‐health	  interventies	  zullen	  tijdens	  

de	  uitwerking	  van	  de	  bachelor	  thesis	  worden	  vergeleken	  met	  de	  werkwijze	  van	  ergotherapeuten	  

binnen	  de	  GGZ	  instelling	  Roads,	  het	  Academisch	  Medisch	  Centrum	  te	  Amsterdam	  (AMC)	  en	  leden	  

van	  Stichting	  ETP-‐Net.	  Vervolgens	  zullen	  de	  mogelijkheden	  van	  ergotherapeutische	  interventies	  en	  e-‐

health	  interventies	  met	  elkaar	  worden	  gecombineerd	  om	  tot	  een	  advies	  te	  komen.	  Aan	  het	  eind	  van	  

de	  bachelor	  thesis	  zullen	  aanbevelingen	  verwerkt	  worden	  in	  een	  onderzoek-‐	  en	  adviesrapport	  gericht	  

aan	  Stichting	  ETP-‐Net.	  Hierin	  wordt	  beschreven	  hoe	  aan	  blended	  e-‐health	  interventies	  vormgegeven	  

kan	  worden	  en	  toegepast	  kan	  worden	  in	  het	  kader	  van	  ergotherapie	  voor	  cliënten	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  
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1. Methoden	  en	  technieken	  
Op	  basis	  van	  de	  zoekvraag:	  “Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  met	  betrekking	  tot	  de	  

behandeling	  van	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  

gebleken?”	  	  is	  een	  zoekstring	  geformuleerd.	  Er	  zijn	  zowel	  Nederlands-‐	  en	  Engelstalige	  zoekwoorden	  

geformuleerd.	  Een	  keuze	  tussen	  de	  zoektermen	  is	  gemaakt	  aan	  de	  hand	  van	  de	  Nederlands-‐	  of	  

Engelstalige	  databank	  waarin	  gezocht	  is.	  In	  de	  onderstaande	  tabel	  (tabel	  1.1)	  zijn	  de	  zoektermen	  

uitgewerkt.	  Per	  databank	  is	  gekeken	  welke	  MeSH-‐termen	  gebruikt	  worden.	  Er	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  

zowel	  MeSH-‐termen	  als	  vrije	  zoektermen.	  

	  

Tabel	  1.1:	  Zoekstring	  

Nederlands	   Engels	  

Depressie,	  depressieve,	  depressiviteit	  	  	   Depressive	  disorder,	  depression,	  MDD	  

Ergotherapie,	  Ergotherapeutisch,	  aanvullende	  

ergotherapie	  

Occupational	  therapy,	  OT,	  adjuvant	  OT	  

Interventie,	  behandeling	   Intervention,	  treatment	  

Effectiviteit,	  effectief	   effectiveness,	  effectively	  
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Er	  is	  gezocht	  in	  de	  volgende	  databanken:	  

• Applied	  Social	  Sciences	  Index	  and	  Abstracts	  (ASSIA).	  Dit	  is	  een	  databank	  voor	  verzorgende	  

beroepen.	  Hierin	  is	  literatuur	  opgenomen	  uit	  de	  gezondheidszorg	  ,	  sociale	  diensten,	  

psychologie,	  sociologie,	  economie,	  politiek,	  ras	  relaties	  en	  onderwijs.	  Deze	  databank	  bevat	  

samenvattingen	  en	  indexen	  van	  meer	  dan	  500	  tijdschriften,	  uit	  meer	  dan	  16	  landen	  

(ProQuest,	  2014).	  

• OTseeker,	  dit	  is	  een	  databank	  die	  samenvattingen	  van	  duizenden	  systematische	  reviews	  ,	  

gerandomiseerde	  gecontroleerde	  studies	  en	  andere	  middelen	  die	  ergotherapeutische	  

interventies	  bevatten.	  Ontworpen	  voor	  ergotherapeuten,	  zodat	  zij	  ergotherapeutische	  

interventies	  snel	  kunnen	  vinden	  (OTseeker,	  n.d.).	  	  

• Boom	  Lemma,	  bevat	  het	  Wetenschappelijk	  Tijdschrift	  voor	  Ergotherapie	  (WTvE).	  Zij	  hebben	  

als	  doel	  om	  nieuwe	  wetenschappelijke	  kennis,	  toepasbaar	  voor	  ergotherapie	  toegankelijk	  en	  

implementeerbaar	  te	  maken	  voor	  ergotherapeuten	  (Boom	  Lemma,	  n.d.).	  

	  

Na	  het	  doorzoeken	  de	  genoemde	  databanken	  bleek	  het	  resultaat	  onvoldoende	  relevante	  artikelen	  te	  

bevatten.	  Er	  is	  daarom	  gekozen	  voor	  een	  zoekactie	  in	  een	  extra	  databank.	  

	  

• Cochrane	  Library,	  dit	  is	  een	  verzameling	  van	  zes	  databanken,	  die	  verschillende	  soorten	  van	  

hoge	  kwaliteit	  en	  onafhankelijk	  bewijs	  bevatten	  uit	  de	  gezondheidszorg	  (Wily	  &	  Sons,	  2013).	  	  

	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

53	  
	  

Een	  artikel	  is	  relevant	  en	  wordt	  geïncludeerd	  wanneer	  deze	  aan	  de	  volgende	  criteria	  voldoet:	  	  

• Volwassenen	  tussen	  de	  18	  en	  65	  jaar.	  

• Handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie.	  

o Het	  gaat	  om	  de	  diagnose	  depressie	  zoals	  beschreven	  volgens	  de	  DSM-‐IV.	  

• Ergotherapeutische	  interventies.	  Ergotherapie	  wordt	  beschreven	  als	  “het	  mogelijk	  maken	  

van	  handelen,	  zodat	  participatie	  –	  het	  deelnemen	  van	  mensen	  aan	  het	  dagelijks	  en	  

maatschappelijk	  leven	  –	  gerealiseerd	  wordt	  ten	  behoeve	  van	  gezondheid	  en	  welzijn.	  Dit	  

wordt	  bereikt	  door	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  personen,	  organisaties	  of	  populaties	  met	  

betrekking	  tot	  het	  handelen	  te	  benutten	  en	  te	  vergroten,	  dan	  wel	  door	  de	  omgeving	  aan	  te	  

passen	  en/of	  te	  gebruiken”	  (Van	  Hartingsveldt,	  Logister-‐Proost	  &	  Kinébanian,	  2010,	  p.	  15).	  

o Tijdens	  de	  selectieprocedure	  moest	  dit	  criterium	  aangepast	  worden	  omdat	  gevonden	  

interventies	  niet	  allemaal	  als	  ergotherapeutische	  interventies	  omschreven	  worden,	  

maar	  wel	  toepasbaar	  zijn	  binnen	  de	  ergotherapie.	  Het	  criterium	  is	  daarom	  aangepast	  

naar	  interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie.	  

• Nederlands-‐	  of	  Engelstalig	  geschreven.	  

	  

Een	  artikel	  wordt	  geëxcludeerd	  wanneer	  deze	  aan	  de	  volgende	  criteria	  voldoet:	  

• Handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  bipolaire	  stoornis,	  dementie,	  of	  CVA	  of	  andere	  

diagnoses.	  

• Depressieve	  stoornis	  gaat	  gepaard	  met	  andere	  diagnoses.	  

• Het	  artikel	  is	  ouder	  dan	  15	  jaar	  (1999).	  
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Een	  eerste	  selectie	  van	  de	  zoekactie	  heeft	  plaats	  gevonden	  op	  basis	  van	  titel	  en	  abstract.	  Dit	  is	  

onafhankelijk	  gedaan	  door	  de	  twee	  reviewers,	  L.M.	  Vlaar	  en	  T.	  Zulauf,	  om	  de	  kans	  op	  selectiebias	  te	  

beperken.	  Medestudent	  T.	  Zulauf	  heeft	  de	  eerste	  selectie	  peer	  reviewed	  en	  de	  gevonden	  resultaten	  

zijn	  bediscussieerd.	  In	  eerste	  instantie	  kwamen	  de	  studenten	  op	  basis	  de	  van	  opgestelde	  in-‐	  en	  

exclusie	  criteria	  uit	  op	  vier	  relevante	  artikelen.	  Omdat	  er	  te	  weinig	  relevante	  artikelen	  naar	  voren	  

kwamen	  is	  de	  in-‐	  en	  exclusiecriteria	  aangepast.	  Het	  begrip	  ergotherapeutische	  interventies	  is	  

veranderd	  naar	  interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie.	  Beide	  reviewers	  hebben	  opnieuw	  

de	  artikelen	  kritisch	  bekeken	  en	  artikelen	  over	  interventies	  toepasbaar	  binnen	  de	  ergotherapie	  zijn	  

geïncludeerd.	  Na	  afloop	  van	  de	  eerste	  selectie	  zullen	  dubbele	  artikelen	  na	  het	  invoeren	  van	  de	  

zoekactie	  verwijderd	  worden	  met	  behulp	  van	  de	  tool	  RefWorks.	  Dit	  is	  een	  tool	  om	  

literatuurverwijzingen	  (referenties)	  te	  verzamelen,	  te	  beheren	  en	  te	  verwerken	  in	  documenten	  

(Hogeschool	  van	  Amsterdam,	  2012).	  	  Na	  het	  verwijderen	  van	  de	  dubbele	  artikelen	  bleven	  er	  acht	  

relevante	  artikelen	  over,	  waarvan	  drie	  artikelen	  over	  dezelfde	  interventie.	  	  	  

	  

Een	  tweede	  selectie	  heeft	  plaats	  gevonden	  op	  basis	  van	  de	  kwaliteitsbeoordeling	  van	  de	  gehele	  

artikelen.	  De	  resultaten	  en	  de	  methodologische	  kwaliteit	  van	  de	  relevante	  artikelen	  zijn	  beoordeeld	  

aan	  de	  hand	  van	  criteria	  voor	  Randomised	  Clinical	  Trials,	  zoals	  opgesteld	  door	  de	  Cochrane	  

Collaboration	  (Wily	  &	  Sons,	  2013).	  Er	  is	  een	  waarde	  gegeven	  aan	  de	  validiteit	  en	  de	  toepasbaarheid.	  

Een	  artikel	  werd	  als	  valide	  beschouwd	  als:	  

• De	  interventie	  aan	  de	  patiënten	  gerandomiseerd	  was.	  

• Degene	  die	  patiënten	  in	  het	  onderzoek	  insloot	  niet	  op	  de	  hoogte	  was	  	  van	  de	  

randomisatievolgorde.	  

• Zowel	  patiënten	  als	  behandelaars	  als	  beoordelaars	  geblindeerd	  waren	  voor	  de	  behandeling.	  

• Groepen	  aan	  het	  begin	  van	  de	  trail	  vergelijkbaar	  waren.	  

• Er	  voldoende	  proportie	  van	  alle	  ingesloten	  patiënten	  was	  en	  een	  volledige	  follow-‐up	  

beschikbaar	  was.	  

• Alle	  geïncludeerde	  patiënten	  geanalyseerd	  waren	  in	  de	  groep	  waarin	  ze	  gerandomiseerd	  

waren,	  de	  groepen	  gelijk	  behandeld	  zijn.	  	  

Een	  artikel	  werd	  als	  toepasbaar	  beschouwd	  als:	  

• Het	  gevonden	  resultaat	  kan	  worden	  toegepast	  in	  de	  Nederlandse	  gezondheidszorg.	  

• Het	  resultaat	  toegepast	  kan	  worden	  op	  één	  van	  de	  echelon(s),	  dat	  wil	  zeggen	  op	  de	  

algemene	  bevolking,	  in	  de	  eerste,	  tweede	  of	  derde	  lijn,	  academische-‐	  of	  perifere	  

ziekenhuizen.	  
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In	  de	  onderstaande	  tabel	  (tabel	  1.2)	  zijn	  de	  verschillende	  zoekacties	  en	  resultaten	  per	  databank	  

weergegeven.	  In	  de	  eerste	  kolom	  wordt	  de	  geraadpleegde	  databank	  vermeldt.	  	  De	  tweede	  kolom	  

geeft	  aan	  welke	  combinaties	  van	  zoektermen	  gebruikt	  zijn.	  De	  derde	  kolom	  laat	  het	  aantal	  hits	  zien,	  

waarvan	  de	  relevante	  hits	  in	  de	  vierde	  kolom	  weergegeven	  worden.	  	  	  

	  

Tabel	  1.2:	  Zoekactie	  per	  databank	  en	  resultaten	  

Databank	   Zoektermen	   Aantal	  hits	   Relevante	  

hits	  

ASSIA	   ti((depressive	  disorder*	  OR	  depression))	  

AND	  ti(occupational	  therapy)	  AND	  

(treatment	  OR	  intervention)	  AND	  

(effectiveness	  OR	  effectively)	  

	  

1	   1	  

OTseeker	  

	  

Intervention	  OR	  treatment	  (keywords)	  

depressive	  (titel)	  

	  

89	   6	  

Boom	  Lemma	   Depressie	  (gehele	  tekst)	  

	  

15	   0	  

Depressieve	  (gehele	  tekst)	  

	  

4	   0	  

Cochrane	  Library	   “Occupational	  therapy”	  AND	  depressive	  OR	  

depression	  AND	  intervention	  OR	  treatment	  

AND	  effectiveness	  OR	  effectively	  

	  

45	   3	  

“Occupational	  therapy”	  AND	  depressive	  OR	  

depression	  AND	  intervention	  OR	  treatment	  	  

	  

197	  

	  

5	  
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2. Resultaat	  

2.1	  Resultaat	  zoekstrategie	  
De	  geïncludeerde	  artikelen	  zijn	  op	  alfabetische	  volgorde	  weergegeven	  in	  de	  tabel	  (tabel	  2.1.1).	  In	  de	  

eerste	  kolom	  is	  aangegeven	  wat	  de	  methodologie	  van	  de	  gevonden	  artikelen	  is.	  In	  de	  tweede	  kolom	  

is	  het	  niveau	  van	  evidence	  aangegeven.	  Het	  aantal	  is	  in	  de	  derde	  kolom	  beschreven.	  In	  de	  vierde	  

kolom	  zijn	  de	  auteurs	  van	  de	  artikelen,	  het	  jaartal	  waarin	  het	  artikel	  gepubliceerd	  en	  de	  titel	  van	  het	  

artikel	  aangegeven.	  

	  

Tabel	  2.1.1:	  Geïncludeerde	  artikelen	  

Studie	  Design/	  

Methodologie	  

van	  de	  artikelen	  

	  

Niveau	   Aantal	  

	  

Auteur	  +	  jaar	  +	  titel	  

Randomized	  
Controlled	  
Trial	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1	  b	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7	  
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Korrelboom,	  K.,	  Maarsing,	  M.	  &	  Huijbrechts,	  I.	  (2012).	  

Competetive	  Memory	  Training	  (COMET)	  for	  treating	  low	  

self-‐esteem	  in	  patients	  with	  depressive	  disorders.	  



Systematische	  literatuurstudie	  -‐	  Linda	  Vlaar	  -‐	  2014	  
	  

57	  
	  

	  

	  

	  

	  

Peden,	  R.,	  Hall,	  L.A.,	  Rayens,	  M.K.	  &	  Beebe,	  L.L.	  (2000).	  

Reducing	  negative	  thinking	  and	  depressive	  symptoms	  in	  

college	  women.	  

	  

Schene,	  A.H.,	  Koeter,	  M.W.J.,	  Kikkert,	  M.J.,	  Swinkels,	  

J.A.,	  &	  McCrone,	  P.	  (2006).	  Adjuvant	  occupational	  

therapy	  for	  work-‐related	  major	  depression	  works.	  

	  

Vlasveld,	  M.C.,	  Feltz-‐Cornelis,	  C.M.	  van	  der,	  Adèr,	  H.J.,	  

Anema,	  J.R.,	  Hoedeman,	  R.,	  Mechelen,	  W.,	  van	  &	  

Beekman,	  A.T.	  (2013).	  Collaborative	  care	  for	  sick-‐listed	  
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open-‐treatment	  
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1	  b	   1	   Murray,	  G.,	  Michalak,	  E.E.,	  Axler,	  A.,	  Yaxley,	  D.,	  Hayashi,	  
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depression	  (Re-‐ChORD):	  a	  pragmatic,	  randomized,	  open-‐

treatment	  trial	  of	  an	  integrative	  program	  intervention	  

for	  chronic	  depression.	  
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2.2	  Samenvatting	  selectie	  beste	  bewijs	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  onderzoeksvraag:	  “Welke	  ergotherapeutische	  interventies	  uit	  de	  behandeling	  

van	  cliënten	  met	  handelingsproblemen	  ten	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  effectief	  gebleken?”	  is	  een	  

samenvatting	  weergegeven	  van	  het	  beste	  bewijs.	  De	  keuze	  voor	  de	  geselecteerde	  artikelen	  is	  hierbij	  

onderbouwd.	  In	  een	  tabel	  is	  een	  weergave	  van	  het	  beste	  bewijs	  vormgegeven	  (tabel	  2.2.1).	  

Vervolgens	  zijn	  de	  interventies	  nader	  beschreven	  om	  helder	  te	  krijgen	  wat	  de	  interventies	  concreet	  

inhouden.	  	  

	  

Onderbouwing	  keuze	  beste	  artikelen:	  

De	  acht	  artikelen	  met	  betrekking	  tot	  ergotherapeutische	  interventies	  bij	  cliënten	  met	  

handelingsproblemen	  als	  gevolg	  van	  een	  depressie	  zijn	  geïncludeerd	  vanwege	  de	  relevantie	  voor	  de	  

vraagstelling.	  Vier	  artikelen	  waren	  daarbij	  het	  meest	  relevant	  aangezien	  de	  interventies	  letterlijk	  als	  

specifiek	  ergotherapeutische	  interventies	  in	  de	  artikelen	  beschreven	  waren.	  Het	  gaat	  om	  de	  artikelen	  

van	  Hees	  et	  al.	  (2010,	  2013),	  Murray	  et	  al.	  (2010)	  en	  Schene	  et	  al.	  (2006).	  Daarnaast	  zijn	  drie	  

artikelen	  geselecteerd	  omdat	  de	  beschreven	  interventies	  ook	  binnen	  de	  ergotherapeutische	  

behandeling	  toepasbaar	  zijn.	  Het	  gaat	  om	  de	  artikelen	  van	  Bohlmeijer	  et	  al.	  (2011)	  en	  Peden	  et	  al.	  

(2000)	  en	  Vlasveld	  et	  al.	  (2013).	  Een	  nadeel	  aan	  het	  artikel	  van	  Peden	  et	  al.	  (2000)	  is	  wel	  dat	  het	  

onderzoek	  alleen	  op	  vrouwen	  gericht	  is.	  Echter	  is	  het	  onderzoek	  wel	  gericht	  op	  cognitieve	  

gedragstherapie,	  waar	  meerdere	  ergotherapeutische	  interventies	  op	  gebaseerd	  zijn.	  	  

	  

Weergave	  beste	  bewijs:	  

In	  de	  eerste	  kolom	  van	  tabel	  2.2.1	  is	  de	  auteur	  en	  het	  jaartal	  van	  het	  artikel	  weergeven.	  In	  de	  tweede	  

kolom	  wordt	  kort	  en	  bondig	  de	  interventie	  genoemd.	  In	  de	  derde	  kolom	  wordt	  de	  co-‐interventie	  

weergegeven,	  de	  interventie	  die	  de	  controle	  groep	  kreeg.	  In	  de	  vierde	  kolom	  staan	  de	  

uitkomstmaten	  met	  betrekking	  tot	  het	  onderwerp	  waarop	  de	  effectiviteit	  van	  de	  interventie	  wordt	  

toegespitst.	  De	  belangrijkste	  bevindingen	  van	  het	  artikel	  zijn	  weergeven	  in	  tabel	  vijf.	  In	  tabel	  zes	  is	  de	  

effectiviteit	  van	  de	  interventies	  uit	  de	  artikelen	  genoemd.	  In	  tabel	  zeven	  is	  mate	  van	  de	  validiteit	  van	  

het	  artikel	  aangegeven.	  Dit	  is	  gedaan	  met	  behulp	  van	  criteria	  zoals	  opgesteld	  voor	  Randomized	  

Clinical	  Trails	  uit	  de	  Cochrane	  Collaboration	  (Wily	  &	  Sons,	  2013).	  V:	  het	  artikel	  is	  voldoende	  valide	  en	  

toepasbaar.	  T:	  er	  bestaat	  twijfel	  over	  de	  validiteit	  en	  toepasbaarheid	  en	  O:	  het	  artikel	  is	  onvoldoende	  

valide	  en	  toepasbaar.	  

	  

	  


