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Voorwoord 

Voor u ligt een literatuurstudie in de vorm van een sterkte-zwakte analyse van e-therapieën: 

therapeutische interventies via het internet. Ik wil u graag door middel van deze scriptie een 

verdieping en bekendheid geven van dit opkomende innovatief fenomeen in de geestelijke 

gezondheidszorg. Graag voer ik u middels deze scriptie mee in een analyse van de sterke en 

zwakke kanten van de e-therapieën en de kansen en bedreigingen die deze mijn inziens in de 

toekomst gaan bieden  

Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat e-therapieën een steeds belangrijker rol kunnen 

gaan spelen in de geestelijke gezondheidszorg. Naar mijn mening (en vele ingewijden met 

mij) staan we aan de vooravond van een tijdperk, waarin e-health applicaties een regulier 

onderdeel vormen van het behandelingspectrum van ons interessante vakgebied. 

Deze scriptie vormt het sluitstuk van mijn opleiding Psychologie aan de 

Rijks Universiteit te Groningen. Een opleiding die mij veel inzichten 

heeft gegeven over de vele aspecten van het boeiende vak van de 

psychologie. Tevens geeft de opleiding een stevig theoretisch kader 

voor huidige en toekomstige werkzaamheden. Wat ik waardeerde is dat voldoende tijd en 

ruimte werd geboden om het eigen persoonlijke functioneren in relatie tot het gegeven kader 

te analyseren en te verbeteren. 

Deze scriptie is tot stand gekomen vanuit het project ‘UBAssertiv’. 

Dit innovatieve project biedt een therapeutisch spel aan via het 

internet dat, door middel van assertieve vaardigheden, depressieve 

klachten tracht te verminderen. 

Een groot woord van dank richt ik op Gieta van der Pompe, de initiatiefneemster van het 

project, die ik heb leren kennen als een enthousiaste en gedreven vakvrouw. Zij heeft 

voldoende tijd, belangstelling en mentale ondersteuning geboden in het tot stand komen van 

deze literatuurstudie. Dit geldt tevens voor Theo Bouman, Jelte Bouma, Wycher van den 

Bremen en Gidi van Liempd. ‘Last but not least’ bedank ik de voor mij belangrijke mensen 

om me heen voor hun steun en toeverlaat en gewoon voor het feit dat ze er zijn. 

Groningen, April 2008 

Muriëlle Turkensteen 



Samenvatting 

Deze scriptie is opgezet in de vorm van een literatuurstudie, ter afronding van de opleiding 

Psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In deze scriptie wordt er een sterkte-

zwakte analyse gemaakt van e-therapieën; een innovatief en nieuw aanbod in de geestelijke 

gezondheidszorg.  

De wachtlijsten in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zijn al jaren een moeilijk 

oplosbaar probleem. Juist in het huidige technologische tijdperk kunnen e-therapieën een 

mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. 

E-therapieën zijn therapeutische behandelingen aangeboden via het internet, met of zonder 

contact met een behandelaar dat synchroon of asynchroon in tijd kan lopen.  

De sterkte-analyse laat zien dat e-therapieën op grote schaal gebruikt kunnen worden en 

gelijktijdig de kosten van psychische zorg, jaarlijks zo’n acht miljard euro
i
 (www.cbs.nl) en 

bijkomend arbeidsverzuim aanzienlijk omlaag kunnen brengen. Afgaand op resultaten uit 

wetenschappelijke onderzoeken blijken e-therapieën een (kosten)effectieve en efficiënte 

innovatie om het huidige zorgaanbod te kunnen ondersteunen door de kortdurende, 

geprotocolleerde en ‘evidence based’ vorm van behandelen, gebaseerd op de ‘stepped care’ 

procedure.  

De zwakke kanten lijken grotendeels veroorzaakt door de relatieve nieuwheid van e-therapieën. 

Wet- en regelgevingen, beroepsrichtlijnen, privacybeveiligingen en de financiële infrastructuur 

zijn nog onvoldoende geregeld. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden en de 

kosteneffectiviteit van e-therapieën onvoldoende bekend. Mits deze knelpunten de nodige 

aandacht krijgen kunnen deze tijdig ondervangen worden. Enkele andere zwakke kanten van e-

therapieën lijken moeilijker oplosbaar: de gehanteerde exclusiecriteria, de afwezigheid van non-

verbale communicatie, een verminderd gevoel van aanwezigheid, de afhankelijkheid van een 

computer met internet, het gevaar voor sociale isolatie en de bereikbaarheid bij crisissituaties. 

Ondanks deze moeilijk oplosbare knelpunten kan er geconcludeerd worden dat e-therapieën een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van geestelijke gezondheidszorg dat 

van hoge kwaliteit, toegankelijk, efficiënt en (kosten)effectief is. Daarnaast kunnen e-

therapieën een belangrijke preventieve werking hebben wanneer cliënten met milde klachten in 

een vroegtijdig stadium een internetbehandeling kunnen volgen. 



Summary 

This thesis is based upon research of literature and completes my study Psychology at the 

university ‘Rijks Universiteit Groningen’. In this thesis a strength and weaknesses analysis is 

made of the innovative mental health care e-therapies.  

Long waiting-lists in the Dutch mental health care are seen as a major serious problem for the 

coming years. The internet era offers possibilities to solve this problem through further 

exploration and application of the so-called e-therapies: online therapeutic treatments, with or 

without contact with a professional witch can run synchronously or asynchronously in time. 

The strength of e-therapies is that they can be offered on a broad scale at low costs. It will not 

only reduce al lot of distress but it can also considerably reduce the costs of mental care and 

additional labour absenteeism. 

Scientific studies shows that e-therapies appear to be (costs) effective, accessible and efficient 

because of the short-term, structured and `evidence based’ form of treatment based on the 

‘stepped care’ procedure.   

The weaknesses of e-therapies seem to be the relatively immatureness of the phenomena e-

therapies. Laws, guidelines, privacy securities and the financial infrastructure still need to be 

regulated. The abilities and (cost) effectiveness of e-therapies are still rather unexplored. The 

above mentioned weaknesses could be dissolved provided that they get the necessary 

attention by the government and other parties like developers, financiers, researchers, health 

care insurers and consumers. 

Other weaknesses of e-therapies though seem less likely to be dissolved, as there are: 

exclusion criteria’s, absence of non-verbal communication, a reduced feeling of presence, the 

dependence of a computer with Internet, the danger for social isolation and the accessibility at 

crisis situations. 

Despite the weaknesses it can be concluded that e-therapies can provide an important 

contribution to the realisation of a high grade of quality, efficient, (cost) effectiveness and 

accessibility of the Dutch mental health care. E-therapies will become an important facility to 

cure people who suffer from mild disorders who can receive online therapy at an early stage. 

It is expected that this will substantially reduce the number of people which enter into more 

severe mental disorders. 



1 Inleiding 

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is veel groter dan het aanbod. De lange 

wachtlijsten in de Nederlandse gezondheidszorg zijn al jaren een groot probleem
ii
 (MVWS, 

2004). Wat betreft angst- en stemmingsstoornissen zijn er in Nederland 1,2 miljoen mensen 

met depressieve klachten, variërend van zeer mild tot zwaar. 400.000 mensen hebben lichte 

depressieve klachten
iii

. 231.000 mensen hebben een paniekstoornis en 493.000 mensen 

hebben een sociale fobie
iv

 (Bijl et al., 1998; Riper et al., 2007).  

Een tijdige behandeling voorkomt verergering van de klachten. Daarom is het belangrijk deze 

grote doelgroep in een vroegtijdig stadium te kunnen bereiken. Vooral bij depressie is het 

belangrijk de klachten in een vroeg stadium aan te pakken. De milde vorm van depressie is 

gevoelig om een chronisch karakter te krijgen.  

Momenteel is onze gezondheidszorg onvoldoende in staat tijdig de zorg te leveren die cliënten 

nodig hebben om van hun depressieve klachten af te komen. Wanneer mensen met 

depressieve klachten zich aanmelden voor een behandeling zijn de klachten vaak al in een 

vergevorderd stadium. Daarna duurt het nog gemiddeld een half jaar voordat cliënten een 

(psychotherapeutische) behandeling aangeboden krijgen. Deze lange wachttijden komen 

doordat huisartsen de depressieve klachten meestal niet in het eerste huisartsenconsult 

signaleren. Eenmaal gesignaleerd duurt het nog gemiddeld twee tot drie maanden voordat de 

cliënt met de behandeling kan beginnen door de volle agenda’s van behandelaars 
v
(Maloney 

et al., 2005).  

1.1 Financiële implicaties 
Het vroegtijdig aanbieden van psychische zorg kan op lange termijn niet alleen veel leed maar 

ook veel geld besparen. De financiële implicaties van een uitgestelde behandeling zijn 

namelijk aanzienlijk. Psychische stoornissen kosten de overheid jaarlijks 21,6 % van de 

jaarlijkse kosten in de gezondheidszorg, zo’n acht miljard euro
vi

 (www.cbs.nl).  

Op basis van de uitgevoerde meta-analyse van het Trimbos-instituut laten kostenbaten 

analyses zien dat preventie en behandeling op de lange termijn veel geld kan besparen
vii

 (Riper et 

al., 2007). Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zal 

depressie binnen nu en twintig jaar de volksziekte nummer één zijn en 

zelfs de doodsoorzaak nummer twee als gevolg van suïcides. Mensen die chronisch gestrest zijn 

en / of een genetische aanleg hebben voor de ontwikkeling van psychische stoornissen vormen 



een risicogroep voor depressiviteit. De kosten voor de aandoening van depressie, jaarlijks in 

Nederland zo’n 1,3 miljard euro, worden niet alleen gemaakt door het beroep op de zorg want dit 

is maar 15 % van de gemaakte totale kosten
viii

. De overige 85% is voor rekening van onze 

maatschappij door productieverliezen ten gevolge van ziekteverzuim
ix

 (Riper et al., 2007 ). Het 

is daarom belangrijk cliënten tijdig en op grote schaal te bereiken, ter voorkoming van 

verergering van klachten en daarmee de snel oplopende kosten. 

1.2 E-therapieën 
Nu in Nederland ruim één derde van de bevolking 

x
(www.cbs.nl) een 

snelle internet verbinding heeft ontstaat de mogelijkheid om dit 

medium te gebruiken om potentiële cliënten, ook diegene die nog 

niet gesignaleerd zijn door hun huisarts met psychische problemen, 

laagdrempelig te bereiken en mogelijk zelfs te behandelen 

(Lamerichs, 2003). Een mogelijke oplossing voor het reduceren van 

de lange wachtlijsten en de aanzienlijke kosten van de geestelijke 

gezondheidszorg zijn e-therapieën; kortdurende en geprotocolleerde 

behandelingen via het internet. 

E-therapieën zijn een recente ontwikkeling in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en 

biedt grote kansen voor het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en 

toegankelijkheid van het bestaande zorgaanbod.  

In dit document ga ik uitgebreid in op de voor- en nadelen, voorwaarden en voorbeelden uit 

de praktijk rond e-therapieën: kortdurende en geprotocolleerde behandelingen via het internet.  

Deze behandelingsmethode heeft als voordeel dat het op grote schaal gebruikt kan worden en 

gelijktijdig de kosten van psychische zorg aanzienlijk omlaag kan brengen. Een ander 

voordeel is ongetwijfeld dat via dit medium klachten vaak in een veel vroeger stadium 

onderkent en aangepakt kunnen worden. E-therapieën zijn een recente ontwikkeling in de 

Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Deze ontwikkeling biedt grote kansen voor het 

verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en toegankelijkheid van het bestaande 

zorgaanbod.  

Tegelijkertijd is het van belang om ons af te vragen in welke situaties en psychische 

afwijkingen diagnose of zelfs behandeling via internet vakmatig en ethisch verantwoord is. 

Uiteraard is privacy, de bescherming van de cliënt, een belangrijk aandachtonderwerp. 



Voorzichtigheid is geboden om de professionaliteit van ons vakgebied te beschermen wanneer 

gebruik wordt gemaakt van het medium internet. Via een openbaar medium als internet dreigt 

immer het gevaar van grootschalige popularisering van zelfdiagnose, mogelijk zelfs vanuit 

puur commerciële belangen.  

 

1.3 Begripsdefinitie 

E-therapieën zijn therapeutische behandelingen via het internet, met of 

zonder contact met een behandelaar dat synchroon of asynchroon in tijd 

kan lopenxi (Ainsworth, 2002; Proudfoot et al., 2003). De term e-therapie is 

onderdeel van de alomvattende term ‘e-health’.  

E-health is een technologie voor de gezondheidszorg, dat wereldwijd 

gebruikt wordt voor klinische, educatieve, onderzoek en administratieve 

doeleindenxii (Cashen, Dykes & Gerber, 2004). Strikt genomen refereert de 

term e-health naar alle soorten elektronische wisselwerkingen van 

gezondheidsgerelateerde data dat verzameld of geanalyseerd is door middel van een 

elektronische connectiviteit (internet) met als doel om de effectiviteit en de efficiëntie van 

gezondheidszorg te verbeterenxiii (Cashen et al., 2004; Deluca & Enmark, 2000; Kind & Silber, 

2004; Kwankam, 2004).  

E-therapie is een relatief klein maar belangrijk onderdeel van e-health. In deze scriptie 

beperkt de term e-therapie zich de activiteiten waarbij een face-to-face therapie (gedeeltelijk) 

vervangen wordt door een behandeling via het internet.  

1.4 Voorgeschiedenis van e-therapieën 

E-therapie is ontstaan door de snelle ontwikkelingen van de technische mogelijkheden en de 

grote vraag hiernaar van de consument 
xiv

(Grohol, 2004). In 1900 werd er voor het eerst een 

radio gebruikt om artsen instructies te laten doorgeven aan de bemanning van zeeschepen. 

Vanaf de jaren twintig begonnen artsen de telefoon te gebruiken om elkaar te consulteren.  

In de Verenigde Staten werd in 1959 voor het eerst een telemedicine project opgestart. Aan de 

Universiteit van Nebraska werden resultaten van neurologisch onderzoek over de campus via 



telecommunicatie verspreid. In 1964 verzorgde deze universiteit het eerste interactieve 

videocontact met een psychiatrisch ziekenhuis 200 kilometer verderop.  

Door het werk van de NASA heeft de telemedicine een enorme 

vlucht genomen door de ontwikkelingen om fysiologische functies 

van astronauten in de ruimte te kunnen monitoren. In de jaren 

zeventig werd voor het eerst via een satelliet gecommuniceerd om 

patiënteninformatie over te zenden.  

De snelle ontwikkelingen van de computer vanaf het begin van de jaren tachtig en het gebruik 

van het World Wide Web zorgden voor een explosieve groei van het gebruik van deze 

technologieën 
xv

( Rijen et al., 2002).  

Aan de grote dichtheid van internetaansluitingen in Nederland is te zien dat deze technologie 

zodanig in de huidige maatschappij is ingeburgerd dat ook ontwikkelingen hiervoor op het 

gebied van de geestelijke gezondheidszorg onontkoombaar is. E-therapie is zo’n ontwikkeling 

dat ervoor zorgen dat de term ‘e-therapie’ binnen enkele jaren een begrip wordt binnen de 

Nederlandse samenleving en de geestelijke gezondheidszorg 
xvi

( Rijen et al., 2002).  

1.5 Bestaande e-therapieën 
 

Er zijn zowel nationaal als internationaal talloze initiatieven ondernomen op het gebied van 

online behandelingen en interventies. Op het moment bestaan er de volgende e-therapieën 

voor angst- en stemmingsstoornissen zijn e-therapieën:  

1. Paniekstoornis
xvii

 (Carlbring et al., 2003, Carlbring et al.., 2004a, Carlbring et al.., 

2004b, Carlbring et al., 2001, Klein & Richards, 2000 ; Richards & Alvarenga, 2002) ,  

2. Agorafobie
xviii

(Alcaniz et al.., 2003),  

3. Posttraumatische stress stoornis xix(Lange et al.., 2000, Lange et al.., 2001, Lange et 

al.., 2003a and Lange et al.., 2003b),  

4. Depressie 
xx

(Andersson et al.., 2004a, Andersson et al.., 2004, Christensen et al.., 

2004, Clarke et al.., 2002 and Marks et al.., 2003),  

5. Sociale fobie 
xxi

 (Carlbring et al.., 2004a and Carlbring et al.., 2004b).  

Internetbehandelingen richten zich natuurlijk niet alleen op angst- en stemmingsstoornissen. 

Ook een verscheidenheid aan klachten kunnen behandeld worden via het internet, zoals:  



6. Spreekangst 
xxii

(Botella et al., 2000),  

7. Herstructurering van irrationele carrière overtuigingen van adolescente vrouwen 

xxiii
(Kovalski & Horan, 1999), 

8. Vermindering risicofactoren van eetstoornis 
xxiv

(Winzelberg et al., 2000; Zabinski et 

al., 2001), 

9. Afvallen 
xxv

(Tate et al., 2003; Tate et al., 2001), 

10. Obesitas 
xxvi

(Harvey-Berio et al., 2002), 

11. Jetlag symptomen 
xxvii

(Lieberman,2003), 

12. Stress 
xxviii

(Zetterqvist, Maanmies, Ström & Andersson, 2003) 

Ook zijn er op het gebied van de gezondheidspsychologie applicaties voor: 

1. Hoofdpijn 
xxix

(Andersson et al.., 2003, Devineni & Blanchard, 2004; Ström et al., 

2000), 

2. Slaapstoornissen 
xxx

(Ström, Pettersson & Andersson, 2004) 

3. Borstkanker 
xxxi

(Lieberman et al., 2003; Winzelberg et al., 2003), 

4. Chronische pijn 
xxxii

(Buhrman et al., 2004; Lorig et al., 2002), 

5. Encopresis (onzindelijkheid voor ontlasting bij kinderen na het vierde jaar) 

xxxiii
(Ritterband et al.., 2003b) 

6. Roken 
xxxiv

( Brandon en al; Jerome et al., 2000).  

In deze scriptie zal de aandacht voornamelijk gericht zijn op de internetbehandelingen voor 

angst- en stemmingsstoornissen. Dat neemt niet weg dat de sterke en zwakke kanten van e-

therapie ook van toepassing zouden kunnen zijn op andere soorten internetbehandelingen. 

1.6 Effectief bewezen e-therapieën ter preventie en behandeling van 

angst- en stemmingsstoornissen 

Er zijn in Nederland momenteel vijf e-therapieën middels een Randomised Clinical Trial 

(RCT) effectief bewezen. Dit zijn de behandelingen van: 

1. Paniekstoornis 

2. Postraumatische stressstoornis  

3. Depressie  

4. Burn-out. Ontwikkeld door Interapy Nederland BV, www.interapy.nl 
xxxvi

 (Lange et 

al., 2001, 2003). 



5. Milde depressieve klachten voor vijftig plussers. Ontwikkeld door het Trimbos-

Instituut; www.kleurjeleven.nl 
xxxvii

 (Spek, 2007). 

Er is één preventieve interventie middels een RCT effectief bewezen; de preventieve 

interventie van depressieve en angstgerelateerde klachten www.allesondercontrole.nl. 
xxxix

 

(Riper et al., 2007);  

In tabellen 1 en 2 wordt er een overzicht gegeven van de effectief bewezen e-therapieën. In de 

tabellen zijn onder andere de statistische analyses en de belangrijkste onderzoeksbevindingen 

terug te vinden.  

 



 

Tabel 1 Effectief bewezen e-therapieën ter behandeling van depressieve klachten 

 



 

Tabel 2 Effectief bewezen e-therapieën ter behandeling van angstklachten 

 

 

 

 

 



1.7 Theoretische achtergrond van e-therapieën 
 

Er zijn in de therapeutische interventies van angst- en stemmingsstoornissen twee gebruikte 

methoden gangbaar: 

1. Farmacotherapie: het toedienen van medicijnen; 

2. Cognitieve gedragstherapie: cognitieve gedragstherapie heeft als belangrijkste 

elementen het herstructureren van negatieve onbewuste gedachten (cognities). 

De gebruikte therapeutische interventies van e-therapieën hebben over het 

algemeen een cognitief gedragsmatig theoretische kader. De huidige opvatting is 

dat cognitieve gedragstherapie effectief is in het terugdringen van angst- en 

depressieve stemmingsstoornissen
xl

 (Calbring et al., 2001). Deze effectiviteit 

komt voornamelijk door de geprotocolleerde en kortdurende methodieken 
xli

 (Hollon et al., 

2006). 

De kans op terugval is bij depressie vrij hoog. Grootschalig onderzoek heeft 

uitgewezen dat cognitieve gedragtherapie op korte termijn even effectief is 

als pharmacotherapie, maar superieur is op de lange termijn (DeRubeis et 

al., 1999). Het is bekend dat behandeling met cognitieve gedragstherapie de kans op terugval 

aanzienlijk verkleint. Na behandeling met antidepressiva is de kans op een terugval binnen 

twee jaar 50% 
xlii

(Belsher & Costello, 1988). Binnen vijf jaar is dit percentage zelf gestegen 

tot 76% 
xliii

. Na behandeling met cognitieve gedragstherapie is deze kans aanzienlijk geringer, 

namelijk 25%
xliv

 (Fava et al., 1998). 

Uit recent onderzoek blijkt dat depressieve cliënten die alleen medicatie ontvangen een 

verhoging van de frequentie van extreme reacties laten zien. Cliënten die zowel medicatie als 

cognitieve gedragstherapie ontvangen laten deze verhoging niet zien (Petersen et al., 2007). 

Deze extreme reacties zijn een voorspeller van volledige terugval in depressie. Dit suggereert 

dat metacognitieve factoren op zijn minst net zo belangrijk kunnen zijn in het veranderen van 

gedachten tijdens de behandeling van depressie als medicatie (Petersen et al., 2007).  

 

Juist omdat met behulp van cognitieve gedragstherapie de kans op terugval kan worden 

verkleind, werkt het preventief. Deze cognitief- gedragsmatige georiënteerde behandelingen 

zorgen voor een vergroting van de verantwoordelijkheid en motivatie van de cliënt, wat ten 

goede komt van de effectiviteit van de behandeling. 



2 Doel en methode 

 

2.1 Doel scriptie 

Het doel van deze scriptie is om helderheid te verschaffen over de sterke en de zwakke kanten 

van e-therapieën. Deze zullen in de vorm van een sterkte-zwakte analyse weergegeven 

worden. Het tweede doel van deze scriptie is om een bijdrage te leveren aan de bekendheid 

van deze nieuwe alternatieve behandelmogelijkheid in het huidige geestelijke 

gezondheidszorgaanbod. Tevens verschaft deze scriptie informatie over e-therapieën voor 

zowel cliënten, aanbieders, financiers, ontwikkelaars, onderzoekers, verwijzers, behandelaren 

als de overheid. Deze scriptie tracht tevens bij te dragen aan de doelmatigheid en 

optimalisering van de toekomstige ontwikkeling, implementatie en financiering van het e-

therapie aanbod. 

2.2 Vraagstelling 
 

De vraagstellingen die voor deze scriptie zijn gehanteerd luiden als volgt: 

� Wat is het huidige aanbod van e-therapieën? 

� Welke e-therapieën zijn in Nederland bewezen effectief gebleken middels een RTC? 

� Wat zijn de sterke kanten van e-therapieën op het gebied van angst- en 

stemmingsstoornissen? 

� Wat zijn de zwakke kanten en knelpunten van e-therapieën op het gebied van angst- en 

stemmingsstoornissen? 

� Wat is de meerwaarde van het aanbieden van e-therapieën in de Nederlandse 

gezondheidszorg? 

 

 

 



2.3 Scope van het document 

Alvorens de sterkte-zwakte analyse weergegeven wordt zal er eerst een beschrijving van de 

term ‘e-therapie’ en een overzicht van de voorgeschiedenis en het huidige aanbod van e-

therapieën gegeven worden (zie figuur 1). Ook zal het theoretische kader van e-therapieën aan 

bod komen. De sterkte-zwakte analyse van e-therapieën zal gemaakt worden door puntsgewijs 

de sterke en zwakke kanten van e-therapieën te beschrijven. Vervolgens zal er een balans 

worden opgemaakt van deze sterkte-zwakte analyse. Ten slotte zal er een conclusie worden 

gegeven over de meerwaarde van het gebruik van e therapieën in de onze Nederlandse 

geestelijke gezondheidszorg.  

 

2.4 Gevolgde methode 

Om deze scriptie van een wetenschappelijke context te voorzien richten de bevindingen zich 

voornamelijk op angst- en stemmingsstoornissen aangezien de effectiviteit van de 

behandelingen voor depressieve en angst gerelateerde klachten wetenschappelijk bewezen 

zijn. Er zijn vele e-therapieën in ontwikkeling of zitten momenteel in een onderzoeksfase. 

Voor meer informatie over deze ontwikkelingen verwijs ik u naar het I.COM 

informatiecentrum op de website van het Trimbos Instituut: www. trimbos.nl.  

In deze scriptie wordt een literatuurstudie en literatuur(re-)search uitgevoerd om 

de vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Hiertoe zijn wetenschappelijke 

publicaties bestudeerd, worden deze in dit document kort samengevat en kritisch beschouwd. 

De publicaties zijn afkomstig van de databases van Pubmed, PSYinfo en Picarta.  



De volgende zoektermen zijn hiervoor gebruikt: e-health, e-therapy, internet, internet-based, 

therapy, telemedicine, telehealth, qualitative research, interactive health communication 

applications, ethics, medical, anxiety, depression, mood disorders, stress disorders, follow-up 

studies, cognitive therapie, results e-health, effectiveness.  

E-therapieën ontwikkelen zich in een razend tempo, de bevindingen van deze scriptie 

beperken zich dan ook tot aan het eind van de onderzoeksperiode, januari 2008.  



3 Sterkte analyse van e-therapieën 

Afgaand op resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken blijken e-therapieën een effectieve 

en efficiënte innovatie om het huidige zorgaanbod te kunnen ondersteunen
xlv

 (Christensen, et 

al., 2002). Ondanks deze doeltreffendheid kleven er ook een aantal belangrijke nadelen aan. 

Nu we in de beginfase staan om web-based behandelingen in het reguliere behandelspectrum 

van de geestelijke gezondheidszorg op te nemen, is het belangrijk de voor- en nadelen van 

deze vorm van behandelen te inventariseren, zodat deze tijdig in doeltreffendheid en 

doelmatigheid kunnen worden geoptimaliseerd.  

In het navolgende hoofdstuk wordt een sterkte analyse van het fenomeen e-therapie gemaakt. In 

het daarop volgende hoofdstuk treft u een zwakte analyse aan. Hoewel uiteraard andere 

invalshoeken denkbaar zijn is er in deze scriptie ervoor gekozen het onderzoeksgebied te 

beperken tot de drie onderstaande gebieden omdat deze een goede eerste invoering in het 

fenomeen toestaan. Dit zijn de perspectieven van: 

1. ‘markt’: de voor- en nadelen van e-therapie vanuit het perspectief van de cliëntengroep. 

2. ‘financiering’: de financiële aspecten van de ontwikkeling en integratie van e-therapieën. 

3.  ‘wet- en regelgeving’: de overheid of andere instellingen die wet- en regelgevingen 

kunnen beïnvloeden. 

 

3.1 Markt 
 

3.1.1 Toegankelijkheid van e-therapieën 

Een e-therapie heeft een zeer groot bereik. Vrijwel iedereen in het 

bezit zijnde van een computer met internetaansluiting zou een 

behandeling kunnen volgen 
xlvi

 (Wagner & Maercker, 2005, 2006). In 

2006 maakten maar liefst 11 miljoen Nederlanders gebruik van het 

internet, de toegang tot internet is namelijk in 80% van alle 

huishoudens beschikbaar
xlvii

 (CBS, 2006).  

 

Grenzen van tijd en afstand verdwijnen, de cliënt kan 24 uur per dag in zijn eigen tijd en tempo 

op het internet een behandeling volgen
xlviii

 (Kwankam, 2004). De frequentie van de 

communicatie met de therapeut kan hoger liggen dan bij reguliere face-to-face behandelingen 



aangezien de cliënt de behandelaar snel kan bereiken en er minder tijd per contact nodig is
xlix

 

(Ritterband et al., 2003).  

Er zijn nogal veel mensen met psychische problemen die de weg van de geestelijke 

gezondheidszorg niet inslaan (World Health Organization, 2001). Door de toegankelijkheid 

van het internet kunnen deze, maar bijvoorbeeld ook minder mobiele mensen, makkelijker 

een therapeutische behandeling volgen. Men hoeft zijn of haar deur niet meer uit om toch een 

therapie te kunnen volgen. 

3.1.2 Opbouw van e-therapieën 

E-therapieën worden op maat samengesteld uit verschillende beschikbare modules. De cliënt 

ontvangt therapie en krijgt opdrachten en huiswerk mee. Structurele elementen zoals 

tijdslimieten, regelmatige herinneringen, voltooien van één module voordat er aan het volgende 

begonnen kan worden en de vaste evaluaties zorgen mede voor de effectiviteit van de 

behandeling 
l
 (Andersson et al., 2004; Calbring et al., 2004). Er is altijd tijd voor reflectie en 

dat komt de kwaliteit van interventies ten goede. Het behandelprogramma ligt van te voren 

vast waardoor de cliënt van te voren exact weet waar hij of zij aan toe is. De cliënt werkt in 

zijn of haar eigen tijd en tempo aan de opdrachten. Aan het eind van elke module krijgt de cliënt 

van de behandelaar feedback of antwoord op zijn of haar vragen.  

 

De modules zijn gestructureerd en gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie
li
 

(Lange, 2001; Proudfoot, 2003; Emmelkamp, 2005; Nice, 2006). Na afloop van de behandeling 

wordt er gemeten of de klachten voldoende zijn afgenomen of dat de cliënt eventuele verdere 

hulp kan ontvangen.  

 

De nadruk van de behandeling ligt op de eigen verantwoordelijkheid en de motivatie van de 

cliënt. Deelnemers van internetbehandelingen geven aan hierdoor meer controle te ervaren ten 

aanzien van de interventies
lii

. Juist deze ervaren controle speelt een belangrijke rol bij het 

behandelen van klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen van de cliënt. Er is tevens een 

rechtstreekse link aanwezig waar de cliënt direct in contact kan komen met steun- en 

lotgenoten op een internetforum 
liii

 (Lamerichs, 2003).  



3.1.3 De werking van de therapeutische relatie  

Er zijn bibliotheken vol geschreven over het belang van de therapeutische relatie tussen de 

therapeut en de cliënt in een traditioneel face-to-face contact. Er werd altijd gesteld dat deze 

relatie noodzakelijk is voor een effectieve behandeling
liv

 (Kopta, 1999; Kind & Silber, 2004).  

 

Deze bevindingen zijn echter afkomstig uit een tijdperk waarin het World Wide Web nog niet 

bestond of nog niet gebruikt werd voor doeleinden in de geestelijke gezondheidzorg. Men had 

dan ook geen beschikking over vergelijkingsmateriaal met de huidige e-therapieën. Onderzoek 

bevestigt dat behandelaren wel degelijk in staat zijn om een sterke en empathische therapeutische 

werkrelatie via het internet tot stand kunnen brengen
lv

 (Cook & Doyle, 2002).  

 

Onderzoek naar de therapeutische alliantie voor internetbehandeling voor posttraumatische 

stressstoornissen laten zien dat er een stabiele en positieve therapeutische relatie online 

opgebouwd kan worden waarbij er wel terdege een emotionele connectie tot stand komt 
lvi

 

(Knaevelsrud & Maercker, 2006). 

Recente studies van Interapy studies tonen aan dat behandelaren wel degelijk steun en 

betrokkenheid via het internet uit kunnen drukken (Lange et al., 2003). Deze gegevens zijn in 

overeenstemming met eerdere studies van e-mail behandelingen (King, Engi & Poulos, 1998; 

Murphy & Mitchell, 1998; Sampsom, Kolodinsky & Greeno, 1997). De kwaliteit van de 

therapeutische relatie lijkt voornamelijk belangrijk voor de behandelingseffecten bij een 

psychodynamisch georiënteerde therapie. 

 

In een e-therapie komt dus wel een relatie, maar geen face to face 

relatie tot stand tussen de behandelaar en de cliënt. Er ontwikkelt zich 

een ander soort relatie die meer te omschrijven is als een 

therapeutische werkrelatie, waarbij de therapeut en de cliënt doelmatig 

samenwerken 
lvii

 (Knaevelsrud & Maercker, 2006).  

 

Behandelaren die ervaring hebben met internetbehandelingen geven aan dat zij positief zijn over 

de opgebouwde onderlinge werkrelatie. Via het geschreven woord lijkt erkenning, steun en 

begrip ook persoonlijk te worden opgevat (Murphy & Mitchell, 1998). De behandelaar kan, net 

zoals in een face-to-face behandeling, de cliënt uitdagen en van feedback voorzien.  

 



Uit recent onderzoek is gebleken dat online therapieën beschouwd kunnen worden als een 

interactieve vorm van therapeutisch schrijven (Murphy & Mitchell, 1998). Schrijftherapie 

gedurende emotioneel leed lijkt een krachtig traject te zijn om emotionele heling te 

stimuleren
lviii

 (Penn, 2001; Soper & Von Bergen, 2001). Ander onderzoek
lix

 onderschrijft dit en 

wijst uit  dat er een kwantitatieve link bestaat tussen geschreven emoties en verbeterde 

psychische gezondheid (Campell & Pennebaker, 2003; Penn 2001; Pennebaker, 1997).  

 

Cliënten geven aan emoties sneller en makkelijker te kunnen uiten wanneer ze 

dit schrijvend kunnen doen
lx

. Daarnaast is lezen effectiever dan luisteren: 

gelezen informatie wordt beter onthouden dan auditieve informatie
lxi

 (Hiltz, 

1992). Het wordt voorondersteld dat mensen tien procent onthouden van wat zij 

zien, 20 procent van wat zij horen, 50 procent van wat zij zien én horen en 80 

procent van wat zij zien horen en doen (Begley, 1994; Keulers et al., 2006). 

Internetbehandelingen geven daar boven op de mogelijkheid om informatie te allen tijde terug te 

lezen, wat de opname van de informatie in het lange termijn geheugen bevordert
lxii

 (Millis & 

King, 2001). 

3.1.4 Manier van communiceren 

E-therapieën bestaan voornamelijk uit indirecte (asynchrone) communicatie waarbij de therapeut 

en de cliënt via de mail contact hebben. De voordelen van asynchrone communicatie zijn dat: 

• Behandeling niet langer aan tijd en een fysieke afspraak zijn gebonden.  

• als gevolg is er veel meer aandacht mogelijk en op andere momenten dan in de 

traditionele face-to-face behandeling.  

• tevens wordt de frequentie van het contact verhoogd omdat de therapeut minder tijd 

nodig heeft per cliëntencontact zonder af te doen aan de efficiëntie van de behandeling 

(Wright et al., 2005). 

• het geeft zowel de cliënt als de behandelaar veel grotere flexibiliteit voor de keuze van 

het moment van een reflectie over de ontvangen informatie en/ of het eigen handelen 

lxiii
(Castelnuovo et al., 2003).  

• de communicatie wordt makkelijker doordat de cliënt of behandelaar de tijd en 

mogelijkheden heeft om te reageren wanneer daarvoor tijd is;  



• De emotionele waarde van een email relevanter kan zijn aangezien de cliënt een 

(onder)bewuste keuze maakt wat hij of zij schrijft en er daardoor vaak beter de 

belangrijkste zaken benoemd 
lxiv

(King & Moreggi,1998); 

• het mogelijk wordt om een email te schrijven wanneer de cliënt daar het meeste 

behoefte aan heeft. Dit geeft de behandelaar weer therapeutisch relevante informatie 

• de cliënt is vaak door het mailcontact bewuster bezig met zijn/haar klachten en de 

bijbehorende behandeling omdat de frequentie van correspondentie hoger ligt dan bij 

synchrone communicatie 
lxv

(Yager, 2001). 

Een andere mogelijkheid vormt de directe (synchrone) communicatie die bijvoorbeeld plaats 

vindt via de chat of de telefoon. De voordelen van synchrone communicatie zijn onder andere: 

• dat de sessies op een vast tijdstip ingepland kunnen worden en hieraan een specifiek 

tijdslimiet aan verbonden kan worden. Dit is nuttig voor zowel het gesprek zelf als de 

gehele behandeling. 

• De behandelaar en de cliënt de nodige tijd voor het contact kunnen inplannen waardoor 

ze weten waar ze aan toe zijn.  

• De cliënt heeft bij synchrone communicatie tevens meer het gevoel van een directe 

aanwezigheid, toewijding en aandacht van de behandelaar.  

• het geven van spontane reacties, waardoor de cliënt meer van zichzelf zal kunnen laten 

zien; 

• therapeutisch belangrijke aanwijzingen zijn makkelijker te ontdekken, bijvoorbeeld 

wanneer er een stilte valt of de cliënt zijn of haar afspraken niet nakomt
lxvi

 (Castelnuovo 

et al., 2003). 

3.1.5 Cliënt empowerment 

Door de populariteit van gezondheidsinformatie gerelateerde websites 
lxvii

 (Baker et al., Open 

Minds, 2003, Pies, 2002) en steungroepen op het internet 
lxviii

 (Roberts, 1998. Grohol, 2004) 

nemen cliënten steeds meer eigen verantwoordelijkheden voor hun gezondheid en zoeken (op 

het internet) naar de beste kwaliteit van zorg. Ze worden steeds mondiger, willen minder 

afhankelijk zijn en in toenemende mate zelf keuzes maken bij de inrichting van hun leven 
lxix

 

(Kind & Silber, 2004 uit Harrison & Lee, 2006).  

 

Cliënten willen meer grip krijgen op de zorg die aan hen verleend wordt. Dit wordt mede 

gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van persoonsgebonden budgetten (PGB) of 



vergoedingen. Zorgverzekeraars geven in de polisvoorwaarde de grenzen van vergoedingen aan 

van afname van producten en diensten. Dit brengt met zich mee dat cliënten steeds meer hun 

eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en gezondheidszorg zullen nemen
lxx

 (O’Del et 

al., 2000). Eén op de vijf internetgebruikers zegt dat de via het internet verkregen informatie 

aanleiding is geweest om zijn of haar levensstijl actief te veranderen en daardoor vroegtijdiger 

hulp te zoeken 
lxxi

 (RVZ / Flycatcher, 2001).  

In onderstaand figuur 2 is te zien dat driekwart van de internetgebruikers wel eens op het 

internet surft om informatie over gezondheid of zorg te zoeken. Dat zijn rond de 9 miljoen 

mensen. Bijna een derde doet dat enkele keren per jaar en een kwart nooit. Deze percentages 

zijn de afgelopen jaren vrij constant gebleven. Het aantal internetgebruikers dat eens of 

meerdere keren per jaar internet gebruikt om dit soort informatie te zoeken, zal nu 

waarschijnlijk nog steeds rond 9 miljoen liggen
lxxii

 (RVZ / Flycatcher, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Enquête die het bureau Flycatcher in opdracht van de RVZ heeft gehouden onder ruim 2200 

internetgebruikers(2005).  

E-therapie heeft als onder andere als doel bij te dragen aan deze empowerment van de cliënt. 

De mogelijkheid voor het volgen van een internetbehandeling biedt de cliënt een grotere 

keuzevrijheid ten aanzien van de aan hem/haar te verlenen zorg.  

 

Door de combinatie van de hoge mate van zelfwerkzaamheid en de aangeboden psycho-

educatie, opdrachten en huiswerk krijgen cliënten meer inzicht in hun eigen problematiek en 

over het ontstaan en de instandhouding van de klachten. Cliënten leren deze klachten zelf aan 

te pakken en een plan voor de toekomst te maken ter preventie van het terugkomen van deze 

klachten
lxxiii

 (Christensen et al., 2002).  



3.1.6 Anonimiteit 

Aan sommige internetbehandelingen en interventies kan men anoniem via 

een alias e-mail deelnemen. Het IP-adres van de gebruiker is momenteel niet 

op eenvoudige wijze aan één persoon te verbinden. Het is daardoor voor de 

aanbieders van de e-therapie uitermate kostbaar om, indien de cliënt 

anonimiteit zoekt, de gegevens van deze cliënt te achterhalen. Hierdoor is een vorm van privacy 

voor de cliënt gewaarborgd. 

 

Indien bij e-therapieën sprake is van betaling treden dezelfde mechanismen op als bij traditionele 

therapieën: de cliënt moet om in aanmerking te komen voor een vergoeding de 

persoonsgegevens zoals het verzekeringsnummer aan de therapeut ter beschikking stellen.  

 

De mogelijkheid voor een anonieme deelname verlaagt de toegangsdrempel en verhoogt het 

bereik van de e-therapieën
lxxiv

 (Riper et al., 2007). Analyses van het hulpzoekgedrag van 

jongeren laten zien dat zij sneller hulp zoeken via het internet voor psychische problemen dan via 

de reguliere weg, voornamelijk voor suïcidegedachten, eetstoornissen, emotiegedrags-

management, zelfbeeld problemen en seksueel misbruik. Jongeren waarderen de anonimiteit en 

de minder opdringerige stijl van communicatie die email en internetinterventies biedt voor deze 

persoonlijke en gevoelige problematiek
lxxv

 (Kids Help Line, 2003).  

3.1.7 Stigmatiseringen ontwijken 

E-therapie biedt de mogelijkheid om de stigmatiserende werking van het ondergaan van een 

therapeutische behandeling te ontwijkenlxxvi (Dyer & Faats, 2001). Studies hebben aangetoond 

dat bijna tweederde van de mensen die geestelijke gezondheidszorg willen ontvangen, het niet 

krijgen. Veel mensen met psychische klachten blijven hier lang mee rondlopen. De 

belangrijkste reden om geen hulp te vragen is deze stigmatiserende werking en schaamte om 

in therapie te zijnlxxvii (Ainsworth, 2002).  

Therapie via het internet ontwijkt deze stigmatiserende werking doordat de cliënt in alle 

privacy zijn behandeling kan volgenlxxviii (Gega et al., 2004 in Harrison, 2002; Ainsworth, 

2002). Dit vergroot het bereik van e-therapieën aangezien ieder via de computer zich in 

principe zou kunnen aanmelden voor een behandeling.  



3.1.8 Platvorm 

Het is van groot belang dat e-therapieën vanuit een professioneel kader worden ontwikkeld en 

opgezet en er geen commerciële belangen meespelen
lxxix

 (Rosen 1987). Door een 

professionele ontwikkeling van e-therapieën kan men voorkomen dat er een verkeerde 

screening plaats vindt en/ of verkeerde diagnoses gesteld worden. Tevens dient de hoogst 

mogelijke kwaliteit van zorg op de eerste plaats te staan en niet de financiële baten.  

 

Afgelopen jaren zijn vele instanties afzonderlijk bezig geweest met de ontwikkelingen van e-

therapie. In dit vroege stadium van de ontwikkeling van e-therapieën is het juist van groot belang 

dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om kennis en ervaring onderling uit te wisselen.  

 

 In dit kader heeft het Trimbos-Instituut in 2007 het Innovation Centre of 

Mental Health & Technology (I.COM) opgezet. Het dient als één 

uitgangspunt voor alle betrokkenen van e-health zoals onderzoekers, 

ontwikkelaars, aanbieders, beleidsmakers, cliënten en financiers. Er kan door middel van dit 

multidisciplinair platform gezamenlijk worden gewerkt aan de vernieuwing en verbetering van e-

therapieën voor een optimale toekomst van e-therapieën 
lxxx

 (Riper et al., 2007) 

 

3.2 Financiering 
 

3.2.1 Kosten van e-therapieën 

Zorgprogramma’s kunnen gebaseerd worden op de ‘stepped-care’ procedure, dit betekent dat de 

meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling aangeboden 

kan worden, uitgaande van de aard en ernst van de problematiek. Voorafgaand aan de 

behandeling worden cliënten uitgebreid gescreend en geselecteerd. Wanneer de cliënt niet aan de 

voorwaarden van het volgen van een e-therapie voldoet kan hem of haar reguliere face-to-face 

zorg aangeboden worden. Ook wanneer de e-therapie achteraf onvoldoende resultaten blijkt te 

geven, kan er worden overgegaan naar een intensievere vorm van behandelen
lxxxi

 (Riper et al., 

2007).  

 

E-therapieën bestaan voornamelijk uit cognitieve gedragstherapeutische evidence-based 

interventies: kortdurend en geprotocolleerd
lxxxii

 (Austin & Boxerman, 2003). De 

ontwikkelingskosten hiervan zijn hoog maar door de gestandaardiseerde vorm van behandelen 

is deze op lange termijn kosteneffectief
lxxxiii

 (Ritterband et al., 2003). Tevens kunnen kosten 



van behandelaars flink gereduceerd worden door de afname van arbeidstijd
lxxxiv

 (Wright et al., 

2005). E-therapieën kunnen door net afgestudeerde, lees goedkopere, psychologen na een cursus 

gegeven worden.  

 

Door via elektronische cliënten dossiers informatie uit te 

wisselen kunnen de administratieve werkzaamheden door 

andere werknemers dan de behandelaars gedaan worden. Ook 

door de toegankelijkheid van de cliëntinformatie via het 

internet kan dubbele arbeidstijd tijdens intakes en de 

diagnosevorming voorkomen worden 
lxxxv

 (Kirschenbaum, 

2002).  

3.2.2 Gezondheidswinst 

De behandeling van psychische stoornissen kosten jaarlijks 8 miljard euro; dit is 21,6 % van 

de gemaakte kosten in de gezondheidszorg 
lxxxvi

(www.cbs.nl). Daarnaast kosten psychische 

stoornissen onze maatschappij indirect miljarden euro’s door productieverliezen ten gevolge 

van ziekteverzuim 
lxxxvii

 (Riper et al., 2007).  

 

Wanneer klachten in een vroegtijdig stadium aangepakt worden zijn de jaren die erop volgen 

te beschrijven als het aantal gewonnen gezonde levensjaren. In deze ‘gezonde levensjaren’ 

heeft de cliënt niet alleen minder klachten maar is het ziekteverzuim door de afname van deze 

klachten aanzienlijk lager.  

 

Het Trimbos instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS een berekening gemaakt 

van de kosten van effectief gebleken e-mental health interventies in relatie tot het aantal 

gewonnen gezonde levensjaren. Deze berekeningen laten zien dat de kosten voor deze 

interventies relatief laag zijn, zeker in vergelijking met de hoge maatschappelijke kosten die 

psychische stoornissen jaarlijks genereren
lxxxviii

 (Riper et al., 2007).  



4 Zwakte analyse van e-therapieën 

Naast sterke kanten hebben e-therapieën ook zwakke kanten. Deze zullen hieronder uitgelicht 

worden. Hierbij zal eveneens een verdeling gemaakt worden in de onderdelen ‘markt’, 

‘financiering’ en ‘wet- en regelgeving’. Zo kunnen de zwakke kanten vanuit de verschillende 

perspectieven van cliënten, ontwikkelaars, initiatiefnemers, zorgverzekeringen, aanbieders en de 

overheid duidelijk gemaakt worden. 

4.1 Markt 

4.1.1 Beperkte toegankelijkheid 

Zoals vermeld bij de sterkteanalyse is het bereik van e-therapie erg groot. Echter is de 

behandeling niet op iedereen toegankelijk. Het gebruik van e-therapieën is afhankelijk van de 

aanwezigheid van een (goedwerkende) computer en een internetverbinding 
lxxxix

(Robinson, 

Flowers, Alperson, & Norris, 1999).  

Daarnaast worden er door aanbieders van de e-therapieën exclusiecriteria gehanteerd. Ten eerste 

dient de cliënt over de nodige vaardigheden van de Nederlandse taal te beschikken. Ook zijn e-

therapieën niet toegankelijk voor digibeten, er wordt namelijk de nodige computervaardigheden 

van de cliënt gevraagd. 

Voor de meeste internetbehandelingen is het een voorwaarde dat de problematiek van de cliënt 

binnen één van de gedefinieerde klachtgebieden valt. Psychische klachten kennen juist een hoge 

comorbiditeit en een complexheid waardoor ze niet in één klachtgebied ondergebracht kunnen 

worden 
xc

 (Lange et al., 2003). Deze complexere problematiek kan vooralsnog 

niet met bestaande e-therapie behandeld worden. Hiervoor zal face-to-face 

contact aangeboden moeten worden, ook omdat er bij deze complexere 

problematiek vaak een groter risico bestaat voor een crisissituatie of suïcide. Een 

goede assesment vooraf is dan ook noodzakelijk 
xci

 (Rosen, 1987).  

Een ander exclusiecriterium dat wordt gehanteerd is de aanwezigheid van dissociatieve of 

psychotische klachten of het gebruik van anti-psychotica.  

Daarnaast gaat een e-therapie voor stemmingsstoornissen en bovenmatig alcohol- of 

drugsmisbruik niet samen
xcii

 (Lange et al., 2003).  

Een ander zwaktepunt is dat e-therapieën niet geschikt lijken te zijn voor slecht gemotiveerde 

cliënten of cliënten met een lage therapietrouwheid
xciii

 (Zabinsky, 2001). Er wordt een groot 



beroep gedaan op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt aangezien 

deze in zijn eigen tijd en tempo de behandeling kan volgen.  

Tenslotte is het moeilijk aan te geven wat precies het bereik is van een e-therapie aangezien 

aanbieders niet systematisch rapporteren over de deelnemende cliënten. Dit komt door het 

ontbreken van een gestandaardiseerde wijze van rapporteren
xciv

 (Riper et al., 2007).  

Ook rapporteren enkele instanties zonder onderscheid te maken tussen gewone ‘online’ 

bezoekers en deelnemende cliënten
xcv

 (Recupero & Rainey, 2006). Deze bereikgegevens zijn 

vaak een randvoorwaarde voor financiering. Met een groot bereik kunnen meer mensen gebruik 

maken van één interventie wat de kosteneffectiviteit positief beïnvloedt. Ook zijn 

bereikgegevens van belang voor de overheid, verzekeraars en aanbieders van e-therapieën; met 

bereikgegevens kan men zien wat de e-therapie zal kunnen opleveren betreffende de 

gezondheidswinst op populatieniveau
xcvi

 (Riper et al., 2007).  

4.1.2 Hoge inspanningen van de behandelaar 

Communicatie via e-mail contact is voor de psycholoog over het algemeen vermoeiender en 

inspannender dan face-to-face contact. Het is belangrijk om de behandelaar voldoende tijd en 

de juiste trainingen te geven voor dit soort contacten zodat deze de vaardigheden verwerft om 

doordacht en met zorg te kunnen communiceren
xcvii

 (Yellowlees, 2000).  

 

E-therapieën bestaan vooralsnog vooral uit e-mailcontact die de tussen andere dagelijkse 

werkzaamheden door plaatsvinden. Hierdoor kan er een te hoge werk- en tijdsdruk gecreëerd 

worden omdat deze benodigde tijd beter toegekend moet worden in de dagelijkse takenlijst 

van de internetbehandelaar.  

4.1.3 Afwezigheid van non-verbale communicatie 

Informatie dient op de juiste manier naar de cliënt gecommuniceerd te worden en andersom 

op de juiste manier door de behandelaar geïnterpreteerd te worden
xcviii

 (Fenichel, 2002). De 

behandeling via het internet en daardoor achter het scherm van de computer mist een belangrijk 

hulpmiddel in een therapie: de non-verbale communicatie. Door de afwezigheid van non-verbale 

communicatie kunnen er misverstanden ontstaan wanneer de cliënt of de behandelaar de 

geschreven informatie misinterpreteert
xcix

 (Shapiro et al., 1996).  

Gezichtsexpressie en visuele cues zijn belangrijke hulpmiddelen in een therapie
c
 (King & 

Moreggi,1998). De behandelaar kan tevens niet nagaan of de tekstgeschreven informatie door de 



cliënt begrepen wordt bijvoorbeeld wanneer een geschreven woord een dubbele betekenis kan 

hebben of iets sarcastisch bedoeld wordt
ci
 (Childress, 2000, 2002; Childress and Asamen, 2001; 

Bloom 1998; Mallen et al. 2003) en er is bestaat een verhoogd risico op het stellen van de 

verkeerde diagnoses wanneer deze niet in een face-to-face contact wordt gesteld
cii

 (Shapiro et al., 

1996; Childress, 1998).  

Emoties zijn een belangrijke factor in een therapie, zelfs met het gebruik van emoticons kan de 

behandelaar niet zien of het affect van de cliënt in overeenstemming is met deze emoticons.  

4.1.4 Nadelen van synchrone communicatie 

Communicatie tussen de cliënt en de therapeut verloopt bij e-therapieën synchroon (via de chat) 

of asynchroon (via e-mail). Hieraan kleven naast de eerder besproken voordelen ook enkele 

nadelen aan.  

Een nadeel van asynchrone communicatie is dat er bij de cliënt een 

verminderd gevoel van aanwezigheid van de behandelaar is. De cliënt heeft 

geen mogelijkheid een wederzijdse interactie aan te gaan waardoor ook 

spontane interacties uitgesloten worden
ciii

 (Castelnuovo et al., 2003).  

Juist deze spontane interacties hebben een therapeutische meerwaarde en kan de diepgang en het 

verloop van de therapie beïnvloeden
civ

 (King & Moreggi,1998). Ook andere aanwijzingen in een 

synchroon gesprek, zoals stiltes, laat komen en ‘no-shows’ zijn afwezig terwijl ook deze een 

therapeutische meerwaarde kunnen hebben
cv

 (Yager, 2001).  

Bij synchrone communicatie is het moeilijker om contact met de behandelaar te krijgen, er 

moet eerst namelijk een afspraak gemaakt worden voor dit contact.  

Ook is er niet veel tijd voor reflectie over het besprokene in een synchroon gesprek. Tenslotte 

kan het een nadeel zijn wanneer de cliënt meer met de gemaakte afspraak bezig is dan met zijn of 

haar behandeling
cvi

 (Castelnuovo et al., 2003). 

4.1.5 Weinig zicht op de kwaliteit van e-therapieën.  

Op dit moment is er een aanbod van 65 e-mental health behandelingen, gericht op diverse 

doelgroepen
cvii

 (Riper et al., 2007). Deze behandelingen zijn van wisselende kwaliteit. 

Daarom wordt kwaliteitstoetsing steeds belangrijker. De cliënt dient op de hoogte gesteld te 

worden van de kwaliteit van deze internetbehandelingen door middel van een keurmerk
cviii

 

(Yellowlees, 2000). Deze is vooralsnog niet in Nederland opgesteld
cix

 (Seibel et al., 2000).  



 

In 2007 is een expertgroep Kwaliteit & E-mental health in het leven geroepen. Deze 

expertgroep kan de kwaliteit van de e-therapieën nauwlettend in de gaten houden 
cx

(Riper et 

al., 2007). Wanneer een cliënt gebruik maakt van een internetbehandeling kan hij of zij via 

een objectief keurmerk van de expertgroep Kwaliteit & E-mental Health zien of de 

internetbehandeling van een goede kwaliteit is.  

 

Niet alleen de expertgroep Kwaliteit & E-mental health kan een keurmerk in het leven roepen, 

ook kunnen kwaliteitsregelingen wettelijk bepaald worden door de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WBGO), de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg 

(Wet BIG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Kwaliteitswet 

Zorginstellingen. Wanneer deze partijen om de tafel gaan zitten kunnen zij aanvullingen 

maken op de wettelijke regelgevingen van de traditionele face-to-face therapie voor de e-

therapie. Ook multidisciplinaire (klinische) richtlijnen en certificeringen kunnen door de 

bovenstaande partijen aan de e-therapieën aangepast worden
cxi

 (Riper et al., 2007).  

4.1.6 Ethische kwesties 

Het inhoudelijke aangeboden materiaal van e-therapieën is gestandaardiseerd, het maakt geen 

onderscheid tussen mannen of vrouwen, de etniciteit of religie van de cliënt en houdt geen 

rekening met de sociaal economische status
cxii

 (Dyer & Faats, 2001; Australian Psychological 

Society, 1999).  

 

Dit kan voor verwarringen zorgen in de communicaties of zelfs leiden tot discriminatie. Het is 

van belang te kijken naar de effectiviteit van het aanbieden van vroegtijdige hulp. Wanneer 

een e-therapie de klachten van cliënten in een vroegtijdig stadium aanpakt, zal er onderzocht 

moeten worden of de beginnende klachten zonder de e-therapie ook vanzelf over waren 

gegaan
cxiii

 (Riper et al., 2007). Wanneer dit het geval is, zal dit onnodige kosten met zich mee 

brengen. Eventuele exclusiecriteria met betrekking tot de hoogte van het klachtenniveau 

kunnen daarentegen weer voor discriminatieproblemen zorgen aangezien de te trekken grens 

subjectief en arbitrair zal zijn.  

4.1.7 Bereik bij crisissituaties 

Een van de grote zorgen van e-therapieën zijn de beperkte mogelijkheden tot ingrijpen bij 

crisissituaties
cxiv

 (Childress 2000). Er wordt dan ook veel waarde gehecht aan een goede 

screening vooraf, zodat er bij zwaardere of complexere problematiek (naast of in plaats van e-



therapie) face-to-face contact kan worden aangeboden
cxv

 (Rosen, 1987). Mocht de cliënt toch in 

een crisis situatie komen dan dient de behandelaar over zoveel mogelijk persoonlijke informatie 

over de cliënt te beschikken om op de juiste manier in te kunnen grijpen. Wanneer een cliënt 

anoniem aan de behandeling deel neemt wordt de kans klein om deze cliënt in crisissituaties te 

kunnen bereiken
cxvi

 (Fenichel et al., 2002).  

 

4.1.8 Gevaar voor sociale isolatie 

Doordat er door het volgen van een e-therapie minder communicatie is met, en steun aan de 

omgeving wordt gevraagd kan de grootte van dit sociale netwerk afnemen en bestaat er een 

gevaar voor isolatie 
cxvii

 (Kraut et al., 1998).  

 

Sommige cliënten hebben hier een grotere kwetsbaarheid voor, zoals sociaal fobische mensen en 

minder mobiele mensen. Juist de reis naar een zorginstelling kan bijdragen aan de behandeling. 

Bijvoorbeeld cliënten met paniekstoornis met agorafobie zullen deze reis al als een exposure 

oefening kunnen ervaren.  

 

Wanneer een internetbehandeling gevolgd wordt hoeft de cliënt de deur niet uit. Daarom is het 

belangrijk om in de e-therapie aandacht te besteden aan de reden van het volgen van een 

behandeling achter het computerscherm. Is het bijvoorbeeld te zien als een functie van de 

agorafobie of is het een laagdrempelige opstap naar het aanpakken van problemen? 

4.1.9 Ontbreken totaaloverzicht van beschikbare e-therapieën 

Het zal een zeer nuttig hulpmiddel zijn wanneer er een totaaloverzicht beschikbaar is van 

bestaande internetbehandelingen de effectiviteit hiervan. I. Marks, K. Cavanagh en L. Gega 

probeerden met het boek ‘Hands-on-Help: Computer-aided Psychotherapy’ tegemoet te 

komen aan deze vraag door een kwalitatief overzicht te geven van bestaande 

internetbehandelingen wereldwijd. Alle auteurs zijn veel geprezen en bekend met het 

onderwerp e-health door hun aandeel in de internetbehandelingen van de bekende 

‘Fearfighter’ en ‘Beating the Blues’. Helaas is het handboek teleurstellend; het bevat evidente 

en cruciale fouten en slordigheden waarbij zij onwaarheden aankondigen en effectresultaten 

fout interpreteren (Ruwaard & Lange, 2007). Een accuraat totaaloverzicht van beschikbare en 

effectieve e-therapieën blijft momenteel dus nog uit. 

 



4.2 Financiering 
 

4.2.1 Vergoedingen 

E-therapieën kunnen vooralsnog alleen op indicatiestelling worden uitgevoerd om in aanmerking 

te komen voor een vergoeding van de behandeling. De internetbehandelingen worden vergoed 

door de AWBZ, zorgverzekeraar of werkgever. 

Cliënten kunnen dan niet anoniem deelnemen aan een e-therapie aangezien er een 

polisidentificatie en daarmee een persoonsidentificatie nodig is om voor een vergoeding in 

aanmerking te komen. Cliënten kunnen ervoor kiezen zelf de behandeling te betalen, dan is het 

wel mogelijk om anoniem aan de e-therapie deel te nemen.  

Om de mogelijkheid om altijd anoniem deel te nemen aan een e-therapie te creëren zal een 

onafhankelijke derde partij de beveiliging van de persoonsgegevens van de cliënt kunnen 

garanderen. Deze partij kan gecodeerde gegevens aan de zorgverzekeraar doorgeven en zelf 

controleren of de cliënt voor de e-therapie verzekerd is en de eigen risico kan doorberekenencxviii 

(Riper et al., 2007). Ook hiervoor dienen de bestaande klinische richtlijnen te worden aangepast. 

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een crisissituatie en/ of gevaar voor de cliënt of de 

omgeving kan de derde partij alsnog de nodige gegevens verschaffen om de cliënt te kunnen 

bereiken.  

Er bestaan nog veel onduidelijkheden over wie verantwoordelijk gemaakt kan worden voor het 

verschaffen van een vergoeding. Hoewel de e-therapie op lange termijn kosteneffectief is, zijn 

zorgverzekeraars terughoudend om te participeren in het verschaffen van vergoedingen
cxix

 

(Richards et al., 2005). Dit komt doordat de voordelen en de kosteneffectiviteit van e-therapieën 

nog onvoldoende bekend zijn. Momenteel worden de kosten van tweederde van de e-health 

interventies niet aan de cliënt of aan de zorgverzekeringen doorberekend
cxx

 (Riper et al., 2007). 

Deze worden gefinancierd door AWBZ gelden, investeringsgelden, giften, subsidies of door 

derden zoals werkgevers. De onduidelijke financiële infrastructuur van e-therapieën maakt de 

continuïteit van het aanbod onzeker
cxxi

 (Riper et al., 2007).  

4.2.2 Subsidies 

De benodigde technologie voor de ontwikkeling van e-therapieën brengen hoge kosten met zich 

mee. De subsidies hiervoor zijn matig. Op het moment wordt er maar 2% van het zorgbudget 

uitgetrokken voor ICT-doeleinden. Vergeleken met andere sectoren loopt de zorgsector achter 



wat betreft de ontwikkelingensubsidies voor de inzet van ICT. Omdat vergoedingen van e-

therapieën vooralsnog onduidelijk zijn, zijn investeerders terughoudend om te participeren in de 

ontwikkelingen van e-therapieën. En dat terwijl Nederland op de zesde plaats staat van de 

Networked Readiness Index ranglijst. Nederland behoort hiermee tot de top van landen die 

hoogontwikkelde ICT-netwerken hebben en heeft daarmee een groot potentieel om de capaciteit 

van deze netwerken te exploiteren
cxxii

 (Kirkman, 2002). 

4.3 Wet- en regelgeving 

4.3.1 Privacy  

Momenteel is er geen regelgeving toegespitst op de beveiliging en privacy van e-

therapieën
cxxiii

 (Kind & Silber, 2004).  Door enkele e-health zorginstellingen 

wordt er gewerkt met een methode die voor de omgang met persoonlijke 

gegevens in overeenstemming is met de richtlijnen van het Nederlands Instituut 

voor Psychologen (NIP) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet-BIG). Dit 

is echter geen verplichte werkwijze en wordt niet door alle e-therapie aanbieders gehanteerd.  

Ook de technologische mogelijkheden vanuit de ICT-sector worden 

onvoldoende benut terwijl deze juist bij kan dragen aan betere 

beveiligingen
cxxiv

 (Seibel et al., 2000). De Raad voor Volkgezondheid en 

Zorg gaf reeds in 2006 een advies uit om gegevens te versleutelen, geen 

sofinummers maar lokale patiëntnummers te gebruiken, veilige besturingssystemen zoals 

LINUX en UNIX te gebruiken, beheer door deskundigen, open software te gebruiken en 

regionale of categorale shared service centers in te schakelen om een optimale 

persoonsbeveiliging te kunnen garanderen. 

4.3.2 Informed consent 

Wet- en regelgevingen ontbreken wat betreft de ‘Informed consent’, aanbieders zijn niet 

verplicht de cliënt de nodige informatie voorafgaand aan de behandeling te geven. Bij e-therapie 

is er vaak sprake van een eenzijdige communicatie. Aanbieders van e-therapie zullen om deze 

reden de cliënt begrijpbare en heldere tekstgeschreven informatie moeten verschaffen om 

misverstanden te voorkomen. De cliënt dient goed geïnformeerd te worden over de bestaande 

resultaten van de effectiviteit van de behandeling en over het ontbreken van de resultaten van 

effectiviteit op de lange termijn. Ook over de wijze van behandeling, de professionaliteit van de 

behandelaar en de mogelijke alternatieve opties zal de cliënt op de hoogte gebracht moeten 



worden
cxxv

 (Mossman, 2002). Er moet een notificatie zijn van de risico’s en beperkingen van de 

internetbehandeling en de aanwezige beschermingsmechanismen van de e-therapie. De cliënt 

dient op de hoogte te worden gebracht van de gebruikte technologische beveiligingen zoals de 

gebruikte encryptie (waardoor softwarematige informatie onleesbaar voor onbevoegden wordt 

gemaakt), virusbeschermer, wachtwoordbeschermer, legitimatie van de aanbieder en een 

verificatie van de reikwijdte van gevoelige informatie
cxxvi

 (Recupero & Rainey, 2005). De cliënt 

zal na het lezen van deze informatie eerst een goedkeuring moeten geven middels een 

‘akkoordknop’ voordat er met de behandeling begonnen kan worden. Dit is in ethisch en 

juridisch oogpunt van belang, niet alleen voor de cliënt maar ook voor de aanbieder
cxxvii

 (Seibel 

et al., 2000). Ook dient de cliënt informatie te krijgen over de vertrouwelijkheid van de persoon- 

en gespreksgegevens. Er zullen tevens contactgegevens vermeld moeten worden waar de cliënt 

heen kan met klachten
cxxviii

 (Manhal-Baugus, 2001).  

 

4.3.3 Elektronische patiënten dossier 

De verantwoordelijkheid van de juistheid, volledigheid en de kwaliteit 

van gegevens van de cliënt in zowel papieren als elektronische dossiers 

is duidelijk afgebakend
cxxix

 (Manhal-Baugus, 2001). De zorgverlener 

die de gegevens inbrengt is verantwoordelijk voor de juistheid van deze 

gegevens
cxxx

 (Seibel et al., 2000). De dossierplicht brengt met zich mee dat het dossier de 

informatie moet bevatten die noodzakelijk is voor de behandeling
cxxxi

 (Klaver et al., 2003). 

Elektronische cliënten dossiers zijn echter nog maar net in opkomst. De Europese 

Standaardisatieorganisatie, het Comité Européen de Normalisation heeft in 2007 een nieuwe 

norm voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) aangenomen
cxxxii

 (RVZ, 2007). Deze 

worden momenteel geïmplementeerd en hebben nog te kampen met de nodige kinderziektes
cxxxiii

 

(Seibel et al., 2000). Dit kan grote gevolgen hebben voor de privacyschendingen van de cliënt. 

De cliënt dient voorafgaand aan de e-therapie geïnformeerd te worden over de risico’s van het 

EPD. 

4.3.4 Garantie deskundigheid behandelaars 

Ten aanzien van identificatie van online behandelaars ontbreekt in Nederland de regelgeving 

voor de zorg. Wel is er de Wet BIG die onder meer bepaalt dat hulpverleners alleen gerechtigd 

zijn een titel te voeren wanneer zij in het BIG-register staan ingeschreven
cxxxiv

 (Rijen et al., 

2002). Bij e-therapieën is het lastig na te gaan of de behandelaar ook daadwerkelijk degene is 



die hij zegt te zijn en of hij over de veronderstelde kwalificaties beschikt
cxxxv

 (Yellowlees, 

2000). De cliënt kan het BIG-register raadplegen om voldoende zekerheid te krijgen 

betreffende de identiteit van de behandelaar. Maar zelfs wanneer de behandelaar zijn BIG-

registratienummer vermeldt is het voor de cliënt niet zichtbaar of de behandelaar op internet 

werkelijk diegene is voor wie hij zich uitgeeft
cxxxvi

 (Rijen et al., 2002). Identificatie vormt bij 

e-therapieën dus een probleem.  

4.3.5 Aansprakelijkheid 

Op de vraag waar de cliënt zijn recht kan halen wanneer er iets fout gaat is vooralsnog geen 

antwoord te geven
cxxxvii

 (Seibel et al., 2000). De reden hiervoor is dat e-therapie zo’n nieuw 

fenomeen is dat er geen specifieke wet- en regelgevingen zijn opgesteld
cxxxviii

 (Manhal-Baugus, 

2001). Het roept nog vele juridische vragen op die nog beantwoord dienen te worden
cxxxix

 

(Seibel et al., 2000). Er wordt op het moment door enkele aanbieders van e-therapieën met de 

beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gewerkt. Het NIP heeft een 

onafhankelijke klachtencommissie waar cliënten terecht kunnen. De beroepscode is echter niet 

toegespitst op behandelingen via het internet. Er komen vele andere juridische en ethische 

kwesties bij kijken en de regelgeving dient dan ook hiervoor aangepast te worden. 



5 Balans van de sterkte-zwakte analyse van e-therapieën  

In het navolgende hoofdstuk zal er een balans worden opgemaakt van de sterke en zwakke 

kanten van e-therapieën. Deze zullen tegen elkaar afgezet worden om tot een conclusie te kunnen 

komen over de meerwaarde van het gebruik van e-therapieën in de Nederlandse geestelijke 

gezondheidszorg. 

5.1 Sterke versus zwakke kanten 
Zoals te zien in figuur 2 zijn de sterkste kanten 

van e-therapie het bereik, de toegankelijkheid, de 

effectiviteit, efficiëntie en de kosteneffectiviteit 

cxl
(Wagner & Maercker, 2005, 2006). Momenteel 

zijn e-therapieën alleen bewezen effectief voor 

paniekaanvallen, posttraumatische 

stresstoornissen en depressieve klachten 

cxli
(Lange et al., 2001, 2003; Spek, 2007). De 

verwachting is, dat hier vele andere vormen van 

effectieve internetbehandelingen bijkomen gezien 

de snelle ontwikkelingen van e-therapieën 

cxlii
(Riper et al., 2007).  

Zelfs als we alleen kijken naar het aanbod voor 

bovengenoemde klachten kan e-therapie een 

aanzienlijke meerwaarde hebben in de 

Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. De 

wachtlijsten zullen afnemen wanneer cliënten 

deze internetbehandeling aangeboden krijgen. 

Ook mensen die geen psychische hulp vragen 

kunnen 
cxliii

(WHO, 2001; Lamerichs, 2003) 

kunnen door de toegankelijkheid van de e-

therapie (vroegtijdig) hulp ontvangen. Gezien de 

aantrekkelijke vorm van e-therapieën kan het ook 

tegemoet komen aan een latente zorgvraag. 

Cliënten die anders hun klachten op zijn beloop 

laten gaan kunnen door de toegankelijkheid van 



de e-therapie en de ontwijking van de stigmatiserende werking van traditionele therapie toch de 

beslissing nemen een internetbehandeling te volgen.  

E-therapieën zijn toegankelijk omdat de cliënt voor psychische hulp de deur niet meer uit hoeft, 

er kan in eigen plaats, tijd en tempo behandeld worden 
cxliv

(World Health Organization, 2001; 

Lamerichs, 2003). Voor minder mobiele mensen zal dit zeker een deugd zijn. Voor 

zorgverzekeraars brengt het daarnaast ook een kostenreductie van het (taxi)vervoer met zich 

mee.  

De studie uitgevoerd door het Trimbos-Instituut
cxlv

 (Riper et al., 2007) laat zien dat e-therapieën 

een ander belangrijk voordeel met zich mee kunnen brengen. Wanneer klachten in een 

vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden, en dit is één van de sterke kanten van e-therapie, 

verlaagt dit niet alleen de kosten die de gezondheidszorg maakt maar ook de kosten die gemaakt 

worden door bijkomend arbeidsverzuim.  

De zwakke kanten lijken grotendeels te komen door de relatieve nieuwheid van e-therapieën. 

Pas sinds 1999 werd de eerste e-therapie gelanceerd. Er zijn nog geen toegespitste wet- en 

regelgevingen gevormd, vergoedingen zijn onduidelijk en juridische en ethische kwesties 

moeten worden aangepast op de e-therapieën 
cxlvi

 (Seibel et al., 2000; Manhal-Baugus, 2001). 

Kennis verworven uit onderzoek en opgedane ervaringen wordt vooralsnog nog te weinig 

onderling uitgewisseld. 

Het opgezette platvorm I.COM van het Trimbos Instituut kan hier verandering in brengen. Het 

I.COM heeft als doel kennis en ervaringen voor alle betrokkenen zoals de overheid, 

ontwikkelaars, financiers, onderzoekers, aanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars en cliënten 

beschikbaar te maken. 

Er dienen kwaliteitskeurmerken te komen en zowel cliënten als behandelaren dienen op de 

hoogte gebracht te worden van deze extra mogelijkheid van behandelen, de voor- en nadelen van 

de e-therapie met de daarbij horende risico’s en beperkingen
cxlvii

 (Yellowlees, 2000).  

De technologische ontwikkelingen moeten zich mede richten op een goede beveiliging van 

persoon- en gespreksgegevens
cxlviii

 (Seibel et al., 2000). De professionaliteit van de behandelaar 

en zijn certificatie moeten transparant gemaakt worden
cxlix

 (Yellowlees, 2000).  

Een ander knelpunt van e-therapieën lijkt de integratie van e-therapieën in de Nederlandse 

samenleving te zijn. Dit heeft te maken met het achterblijven van subsidieverstrekkingen voor de 



ICT-sector in de gezondheidszorg.  Dit punt komt naar voren in de studie 

uitgevoerd door het Trimbos-Instituut 
cl
(Riper et al., 2007). De kosten van de 

ontwikkeling van een e-therapie zijn aanzienlijk hoog. De studie laat zien dat 

deze kosten op lange termijn kosteneffectief zijn. Subsidieverstrekking zal tevens 

een positief effect hebben op de toekomstige participatie van ontwikkelaars en 

aanbieders van e-therapieën
cli

 (Riper et al., 2007).  

Enkele andere knelpunten zijn de exclusiecriteria van e-therapieën. E-therapieën hebben een 

groot bereik maar zijn vooralsnog niet voor iedereen toegankelijk. Ook complexe problematiek 

zal vooralsnog door traditionele therapieën behandeld moeten worden. Ook het gebrek aan non-

verbale communicatie zoals dit in face-to-face contact aanwezig is, lijkt vooralsnog een 

onoplosbaar nadeel te zijn. Wellicht worden er in de toekomst e-therapieën ontwikkeld die voor 

de exclusiegroepen wel effectief zijn.  

E-therapieën bevatten het gevaar voor sociale isolatie of onmogelijkheid tot ingrijpen bij 

crisissituaties of suïcide aangezien de behandelaar via het internet belangrijke aanwijzingen kan 

missen. Een goede assessment en screening vooraf is dan ook van groot belang. Voordat een 

cliënt verwezen wordt naar e-therapie dient er vooral veel aandacht te zijn voor het stellen van de 

juiste diagnose. Wanneer de problematiek van de cliënt complexer is dan wat met een e-therapie 

te behandelen is, zal de cliënt een traditionele therapie aangeboden moeten krijgen.  

5.2 Slotbeschouwing 
Na deze opgemaakte balans kan er worden gesteld dat mogelijke bedreigingen ondervangen 

kunnen worden mits hier voldoende aandacht aan besteed wordt (Riper et al., 2007). 

Vastgesteld kan worden dat e-health een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren 

van geestelijke gezondheidszorg dat van hoge kwaliteit, toegankelijk en kosteneffectief is. 

Daarnaast kunnen e-therapieën een belangrijke preventieve werking hebben wanneer cliënten 

met milde klachten in een vroegtijdig stadium een internetbehandeling kunnen volgen 

”
clii

(Christensen, et al., 2002).  

 

 

 

 



6 Conclusie  

E-therapie kan op een aantal terreinen een efficiënte en effectieve aanvulling leveren op de 

gangbare behandelingsmethoden 
cliii

 (Christensen, et al., 2002). De terreinen waarop e-therapie 

succesvol kan worden ingezet zijn thans bij angst- en stemmingsstoornissen. In de toekomst 

zullen hier vele navolgende terreinen bij kunnen komen 
cliv

 (Lange et al., 2001 2003; Spek, 2007; 

Riper et al., 2007).  

E-therapie heeft als groot voordeel dat niet alleen de behandeling kosteneffectief is maar ook dat 

de signaleringstijd sterk kan worden verkort en het aantal gevallen waarin signalering in een 

vroeg stadium plaats vindt kan worden vergroot (Riper, 2007). Als gevolg hiervan is het 

aannemelijke, dat de kosten van e-therapie en daarbij komend arbeidsverzuim, op de eerder 

genoemde terreinen substantieel lager zullen gaan uitvallen mede aangezien een aantal cliënten 

niet langer in de groep van zwaar behandelbare problemen terecht zal komen.  

Uit de sterkte-zwakte analyse blijkt dat e-therapie een goede aanvulling zou kunnen zijn op de 

bestaande geestelijke gezondheidszorg. Vele knelpunten worden veroorzaakt door de relatieve 

nieuwheid van de e-therapie. Hierbij is het wel belangrijk dat er de nodige aandacht aan de 

knelpunten besteed wordt om deze vroegtijdig te kunnen onderangen 
clv

(Carlbring & 

Andersson, 2004). E-therapieën hebben een positief toekomstperspectief onder de voorwaarde 

dat;  

� E-therapieën middels RCT onderzocht worden op effectiviteit.  

� Er vanuit de politiek toegepaste wet- en regelgevingen komen.  

� De technologische ontwikkelingen zich mede richten op een goede 

beveiliging van persoon- en gespreksgegevens 
clvi

 (Seibel et al., 2000)  

� Er vanuit de beroepsverenigingen richtlijnen en klachtencommissies opgesteld worden 

(Riper et al., 2007).  

� Er vanuit onafhankelijke instellingen kwaliteitskeurmerken beschikbaar gemaakt worden 

(Yellowlees, 2000; Seibel et al., 2000).   

� Er vanuit de overheid en zorgverzekeraars vergoedingen geregeld worden 
clvii

(Richards 

et al., 2005). 



� De integratie van e-therapieën dient te worden ingericht waarbij voorlichting van zowel 

de consument als de professionals een belangrijk thema is 
clviii

 (Fenichel, 2002).  

� E-therapie dient te worden gestimuleerd, onder meer door: 

� opzetten van een bouwwerk van subsidie voor het ontwikkelen van dergelijke tools; 

� het creëren van opleidingsplaatsen bij universiteiten op het interdisciplinaire 

vakgebied psychologie en ICT; 

� Integratie van e-therapieën in de medische en sociale opleidingen; 

� Het opzetten van een leerstoel e-therapieën, die zich dan bezig houdt met het 

verschijnsel regelgeving, ethiek, verspreiding, effectiviteit van het middel en 

vooral onderzoek doet naar het ontwikkelen van antennes via e-therapie waarmee 

het ontbreken van non verbale communicatie kan worden omzeild en vroegtijdige 

onderkenning van stress/escalatie kan worden geanalyseerd en bestreden. 

Niemand suggereert dat e-therapie beter is dan, of als een vervanging dient van traditionele face-

to-face therapie, daar gaat het niet om. Het gaat om de meerwaarde dat e-therapie kan hebben in 

de gezondheidszorg.  

Door behandelingen via het internet aan te bieden wordt het bestaande zorgaanbod vergroot in 

aanbod, efficiëntie en effectiviteit clix(Carlbring & Andersson, 2004). Dit houdt in dat de 

kwaliteit van zorg verbeterd wordt mede doordat men een betere waarborging kan geven van 

het gebruik van evidence-based interventies door de geprotocolleerde cognitief gedragsmatige 

interventies clx(Austin & Boxerman, 2003).  

Geconcludeerd kan er worden gesteld dat de e-therapieën grote mogelijkheden bieden voor de 

behandeling en preventie van psychische stoornissen ”
clxi

 (Christensen, et al., 2002). 

 



Bijlage I Overzicht e-therapieën angst- en stemmingsstoornissen 

 



 

E-mental Health, High Tech, High Touch, High Trust, Programmeringstudie E-mental Health. In 

opdracht van het Ministerie van VWS, Trimbos Instituut Utrecht (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage II Referentielijst 

Ainsworth, M., E-therapy: history and survey.  

Andersson, G., Carlbring, P. (2006). Internet and psychological treatment. How well can they be 

combined? Computers in Human Behaviour, 22(3). 

Andersson, G., Bergström, J., Holländare,F., Ekselius, L. & Carlbring, P. (2004) Delivering CBT for 

mild to moderate depression via the Internet. Predicting outcome at 6-months follow-up, 

Verhaltenstherapie, 14, 185–189. 

Andersson, G. & Carlbring,P. (2003). Editorial – special issue: Internet and cognitive behaviour 

therapy: new opportunities for treatment and assessment, Cognitive Behaviour Therapy 32, 97–99. 

Andersson, G., Lundstrom, P. & Ström, L. (2003). Internet-based treatment of headache: does 

telephone contact add anything?, Headach,e 43, 353–361. 

Australian Psychological Society. (1999). Ethical guidelines-considerations for psychologists 

providing services on the internet. Opgezocht 08-11-2008 van 

http://www.metonia.org/imhs/history.htm 

Bessell, T.L., McDonald, S., Silagy, C. A., Anderson, J.N., Hiller, J.E. & Sansom, L.N. (2002). Do 

Internet interventions for consumers cause more harm than good? A systematic review, Health 

Expectations, 28–37. 

Begley, S. (1994) Teaching Minds to fly witch discs and mice. Newsweek, 47-48. 

Bijl, RV., Ravelli, A. & Zessen, G. van. (1998). Prevalence of psychiatric disorder in the general 

population: results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Soc 

Psychiatry Epidemiol, 33, 587-95. 

Birnbaum, M. H. (2000). Editor, Psychological experiments on the Internet, Academic Press, San 

Diego. 

Bloom, J.W. (1998). The ethical practice of webcounseling, British Journal of Guidance and 

Counselling, 26, 53–59. 

Brandon, T.H., Collins, B.N., Juliano, L.M. & Lazev, A.B. (2000). Preventing relapse among former 

smokers: a comparison of minimal interventions through telephone and mail, Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 68, 103–113. 

Botella, C., Banos, R., Guillén, V., Perpina, C., Alcaniz, M. & Pons, A. (2000) Telepsychology: public 

speaking fear treatment on the Internet, Cyberpsychology & Behavior, 3, 959–968. 

Buchanan, T. (2003). Internet-based questionnaire assessment: appropriate use in clinical contexts, 

Cognitive Behaviour Therapy, 32, 100–109. 

Carlbring, P., Nilsson-Ihrfelt, E., Waara, J., Kollenstam, C., Burman, M., Kaldo, V., Söderberg, M., 

Ekselius, L., & Andersson, G. (2004). Treatment of panic disorder: live therapy vs. self-help via 

Internet. Behaviour Research and Therapy (04). 

Carlbring, P., Westling, B.E., Ljungstrand, P., Ekselius, L. & Andersson, G. (2001). Treatment of 

panic disorder via the Internet: a randomized trial of a self-help program, Behaviour Therapy, 32, 751–

764. 

Cashen, M., Dykes, P. & Gerber, B (2004). E-health technology and internet recourses: barriers for 

vulnerable populations. The journal of Cardiovascular Nursing, 19(3), 209-217. 



Cavanaugh, K. (2006) Computerized, interactive, multimedia cognitive-behavioral program for 

anxiety and depression in general practice. Psychological medicine, 45(4), 499 –514. 

 

Childress, C.A. & Asamen, J.K. (1998). The emerging relationship of psychology and the Internet: 

proposed guidelines for conducting Internet intervention research, Ethics and Behaviour, 8, 19–35. 

Childress, C. (1998). Potential risks and benefits of online psychotherapeutic interventions. Opgezocht 

22-12-2007 van http://www.ismho.org/ 

 

Christensen, H., Griffiths, K.M. & Evans, K. (2002). E-mental Health in Australia: Implications of the 

Internet and Related Technologies for Policy. Centre for Mental Health Research, The Australian 

National University. Opgezocht; november 27-11-2007 van 

www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/resourses/reports/pdf/emh.pdf 

Clarke, G., Reid, E., Eubanks, D., O’Connor, E., DeBar, L.L. & Kelleher, C., (2002). Overcoming 

depression on the Internet (ODIN): a randomized controlled trial of an Internet depression skills 

intervention program, Journal of Medical Internet Research, 4. 

Castelnuovo, G., Gaggioli, A., Mantovani, F. (2003) From psychotherapy to e-therapy: The integration 

of traditional techniques and new communication tools in clinical settings. CyberPsychology & 

Behavior, Vol 6(4), 375-382. 

DeRubeis, R.J., Gelfand, L.A., Tang, T.Z. & Simons, A.D. (1999) Medications versus cognitive 

behaviour therapy for severely depressed outpatients: Mega-analysis of four randomized comparisons. 

Am J Psychiatry; 156, 1007-1013.  

Gorman, J.M. & Coplan, J.D. (1996). Comorbidity of depression and panic disorder, Journal of 

Clinical Psychiatry,57, 34–41. 

Grohol, J.M., Kraus, R., Zack, J.S. & Strieker, G. (2004). Online counseling: A historical perspective, 

Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals, 51-68. San Diego, CA: Elsevier 

Academic Press. 

Emmelkamp, P.M.G. (2005). Technological innovations in clinical assessment and psychotherapy. 

Psychotor Psychosom, 74, 336-343. 

Fenichel, M., Suler, J., Barak, A., Zelvin, E., Jones, G., Muro, K., Meunier, V. & Walkner-Schmucker, 

W. (2002). Myths and reality’s of online clinical work, Opgezocht; 23-11-2007 van 

http://www.rider.edu/~suler/psycyber/myths.html  

Harrison, J.P. & Lee, A. (2006). The Role of E-health in the Changing Health Care Environment. 

Nursing Economics, 24(6), 283-289. 

Hollon, S.D., Steward, M.O. & Strunk, D. (2006). Enduring effects for cognitive behaviour therapy in 

the treatment of depression and anxiety. Annual Review of Psychology 57, 285-315. 

Keulers, B.J., Welters, C.F.M., Spauwen, P. & Houpt, P. (2006) Can face-to-face patients education be 

replaced by computer-based patients education? A randomised trail. Patient Education and 

Counseling, 67, 176-182. 

Kids Help Line. (2002) Australian National Review of Telephone, Web and Email Counseling. Kids 

Help Line Newsletter (11-2002) 5.Opgezocht; 11-12-2007 van 

www.Kidshelp.com.au/research/newsletter/nov02/KidsHelpLineNewsletterNovember.pdf 

Kind, T., & Silber, T. (2004). Ethical issues in pediatric e-health. Clinical Pediatrics, 43(7), 593-599. 



King,S.A. & D.Moreggi (1998).Internet therapy and self-help groups, the pros and the cons. In: 

J.Gackenbach (ed.), Psychology and the Internet: intrapersonal, interpersonal and transpersonal 

implications. San Diego: Academic Press 

 

Kirkman, G., et al., (2002). The global information technology report 2001-2002, readiness for the 

networked world. World Economic Forum. 

Kirshenbaum, D. (2002). E-health: Past, present & future. PowerPoint presentation – West End 

Associates. Opgezocht; 28-01-2008 van http//www.nehimmss.org/ pubs/ Kirsenbaum.ppt  

Kleef, R. van,  Ven, W. van de, Vliet, R. van. (2007). Een effectiever eigen risico in de zorg. 

Algemeen Weekblad voor Handel, Nĳverheid, Financiën en Verkeer, ISSN 0013-0583, 92(3), 459-

462. 

Klein, B. & Richards, J.C. (2000). Brief internet-based treatment for panic disorder, Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy 29, 113–117. 

Kopta, S.M. (1999). Individual Psychotherapy outcome and progress research: Challenges Leading to 

a Greater Turmoil or a Positive Transition? Annual review of psychology, Annual, 1999. 

Knaevelsrud, C. & Maercker, A. (2006) Does the quality of the working alliance predict treatment 

outcome in online psychotherapy for traumatized patients? J Med Internet Res. 19; 8 (4): 31 

Kovalski, T. M. & Horan, J.J. (1999). The effects of internet-based cognitive restructuring on the 

irrational career beliefs of adolescent girls, Journal of Cognitive Psychotherapy: An international 

Quarterly,13, 145–152. 

Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J.N., Helgeson, V. & Crawford, A.M. (2002). Internet 

paradox revisited, Journal of Social Issues,58, 49–74. 

Kraus, R., Zack, J.S. & Stricker, G. (2004) Online counselling: A Handbook for mental health 

professionals. San Diego, California en London, England: Elsevier Academic Press. 

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T. & Scherlis, W. (1998) Internet 

paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being?, American 

Psychologist,53, 1017–1031. 

Kwankam, S. (ongedateerd). What e-health can offer. World Health Organization: Bulletin of the 

World Health Organization, 82(10), 800-802. 

Lamerichs, J.M.W. (2003). Discourse of support: exploring online discussions on depression. 

Dissertation, Wageningen University. nr.3343, 27 januari 2003 

Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Van de Ven, J-P., Schrieken, S. & Emmelkamp,. P.M.G. 

(2003a). INTERAPY. A controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic 

stress through the internet. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(5), 901-909. 

 

Lange, A., Schoutrop, M., Schrieken, B. & Ven, J-P. van de (2002). Interapy: a model for therapeutic 

writing through the internet. In: S.J.Lepore (Eds.) & .J.M. Smyth, The writing cure; how expressive 

writing promotes health and emotional well being. APA books, chapter 12, p.215-238 

 

Lange, A., Schrieken, B., Ven, J-P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P.M.G., Kolk, J. van der, 

Lydsdottir, L., Massaro, M. & Reuvers, A. (2000a). “INTERAPY”: The effects of a short protocolled 

treatment of post-traumatic stress and pathological grief through the Internet. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy, 28(2), 103-120. 

 



Lange, A., Van de Ven, J-P., & Schrieken, B. (2003b). Interapy, treatment of posttraumatic stress 

through the internet. Cognitive Behaviour Therapy, 32 (3), 110-124. 

 

 

Lange, A.,Ven, J-P. van de, Schrieken, B. & Smit, M. (2003). Interapy burn-out; preventie en 

behandeling van burn-out via internet. Directieve Therapie, 23(2), 121-145. 

Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P.M.G. & Kolk, J. van 

der.(2000) Interapy: the effects of a short protocolled treatment of posttraumatic stress and 

pathological grief through the Internet, Behavioral and Cognitive Psychotherapy,28, 175–192.  

Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P.M.G. & Kolk, J. van 

der.(2003) Interapy: treatment of post-traumatic stress via the Internet, Cognitive Behavior 

Therapy,32, 110–124.  

Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P.M.G. & Kolk, J. van 

der.(2001) Interapy. Treatment of posttraumatic stress through the Internet: a controlled trial, Journal 

of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 32, 73–90.  

Lange,A., Ven, van de J., Schrieken, B. & Emmelkamp, P. (2004) Langetermijneffecten, cognitieve 

verandering en mediërende variabelen in de korte behandeling van posttraumatische stress via het 

internet Directieve Therapie (Dth), 24(1), 37-52. 

 

Lieberman, D.Z. (2003). An automated treatment for jet lag delivered through the Internet, Psychiatric 

Services, 54, 394–396. 

Lieberman, M. A., Golant, M., Giese-Davis, J., Winzlenberg, A., Benjamin, H., Humpreys, K., 

Kronenwetter, C., Russo, C. & Spiegel, D. (2003). Electronic support groups for breast carcinoma. A 

clinical trial of effectiveness, Cancer, 97, 920–925. 

Manhal-Baugus, M. (2001). E-therapy: practical, ethical and legal issues. CyberPsychology & 

Behavior 4:551–563. 

Marks, I., Shaw, S. & Parkin, R. (1998). Computer-aided treatments of mental health problems, 

Clinical Psychology: Science and Practice, 5, 151–170. 

Marks, I.M., Mataix Cols, D.,  Kenwright, M., Cameron, R., Hirsch, S. & Gega, L. (2003). Pragmatic 

evaluation of computer-aided self-help for anxiety and depression, British Journal of Psychiatry ,183, 

57–65. 

Marks, I. M., Cavanagh, K. & Gega, L. (2007). Hands-on Help: Computer-aided Psychotherapy 

(Maudsley Monograph no. 49). Hove/New York: Psychology Press. Directieve Therapie, 27(3), 213-

216. 

Maloney, S., Ilic, D. & Green, S. (2005). Accessibility, Nature and Quality of Health Information on 

the Internet: A survey on Osteoarthritis. Rheumatology, 44(3), 382-385. 

Murphy, L.J. & Mitchell, D.L. (1998). When writing helps to heal: e-mail as therapy. British 

Journal of Guidance and Counselling, 26(1), 21-32. 

Nosek, B.A., Banaji, M.R. & Greenwald, A.G. (1997). E-research: ethics, security, design, and control 

in psychological research on the Internet, Journal of Social Issues, 58. 



O’Kearney, M., Gibson, J. (2006). Effects of cognitive behavioral internet program on depression, 

vulnerability to depression and stigma in adolescent males, Cognitive Behavior Therapy, 35(1), 43-54. 

Petersen, T.J., Feldman, G., Harley, R., Fresco, D.M., Graves, L., Holmes, A., Bogdan, R., 

Papakostas, G.I., Bohn, L., Lury R. A., Segal, Z.V. & Fava, M. (2007) Extreme Response Style in 

Recurrent and Chronically Depressed Patients: Change With Antidepressant Administration and 

Stability During Continuation Treatment Journal of Consulting and Clinical Psychology Copyright by 

the American Psychological Association, Vol. 75, No. 1, 145–153 

Proudfoot, J., Swain, S., Widmer, S., Watkins, E., Goldberg, D. & Marks, I. (2003). The development 

and beta-test of a computer-therapy program for anxiety and depression: hurdles and lessons, 

Computers in Human Behaviour, 19, 277–289. 

Rijen, A.J.G., Lint, M.W. de & Ottes, L. (2002). Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg bij het Advies E-health in Zicht,Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 

Zoetermeer. 

Recupero, P. R. & Rainey, S.E. (2005). Informed Consent to E-therapie, American Journal of 

Psychotherapy, 59, 319-331. 

Riper, H., Smit, F., Zanden van der, R., Conijn, B., Kramer, J. & Mutsears, K. (2007). E-mental 

Health, High Tech, High Touch, High Trust, Programmeringstudie E-mental Health. in opdracht van 

het Ministerie van VWS, Trimbos Instituut Utrecht. 

Ritterband, L.M., Cox, D.J., Walker, L.S., Kovatchev, B., McKnight, L. & Patel, K. (2003). An 

Internet intervention as adjunctive therapy for paediatric encopresis, Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 71, 910–917. 

Ritterband, L.M., Gonder-Frederick, L.A., Cox, D.J., Clifton, A.D., West, R.W. & Borowitz, S.M. 

(2003). Internet interventions: in review, in use, and into the future, Professional Psychology: 

Research and Practice, 34, 527–534. 

Riva, G. & Galimberti, C. (1997) The psychology of cyberspace: a socio-cognitive framework to 

computer mediated communication. New Ideas in Psychology, 15:141–158. 

Roberts, N. (1998). Out of the doldrums on to the net. New Statesman,127, 24. 

Rosen, G.M. (1987). Self help treatment books and the commercialization of psychotherapy, American 

Psychologist, 42, 46–51. 

Ruwaard, A., Lange, A., Schrieken, B., Broeksteeg, J., Schrijver, M., Emmelkamp, P., Dolan, C., 

Dekker, J. & Vermeulen, H.(in review). Standardized Web-based CBT of mild to moderate-severe 

depression: a Randomized Controlled Trial. Opgehaald op 26 maart 2008 van website: 

http://users.fmg.uva.nl/alange/publications. 

Ruwaard, J. & Lange, A. (2007) An unreadably overview with faults. Review of Marks, I. M., 

Cavanagh, K. & Gega, L. (2007). Hands-on Help: Computer-aided Psychotherapy (Maudsley 

Monograph no. 49). Hove/New York: Psychology Press. Directieve Therapie, 27(3),213-216. 

Ruwaard, J., Lange, A., Bouwman, M., Broeksteeg., J. & Schrieken, B. (2007). E-Mailed Standardized 

Cognitive Behavioural Treatment of Work-Related Stress: A Randomized Controlled Trial. Cognitive 

Behaviour Therapy, 36(3), 179-192.  



Shapiro, D.E. & Schulman, C.E. (1996). Ethical and legal issues in e-mail therapy. Ethics & 

Behaviour, 6, 107-124. 

Siebel, R.M., Kocker, K. & Landsberg, P. (2000) Security aspects on the internet. Radiologe, 40: 

3934-399. 

Ström, L., Pettersson, R. & Andersson, G. (2004). Internet-based treatment for insomnia: a controlled 

evaluation, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 113–120. 

Spek, V.R.M., Cuijpers,P., Nyklicek,, I., Riper, H., Keyzer, J.J. & Pop, V.J.M. (2007). Internet-based 

cognitive behavior therapy for symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis. Psychological 

Medicine, 7(3), 319-328. 

Spek, V., Nyklicek, I., Smit, N., Cuijpers, P., Riper, H., Keyzer, J. & Pop, V. (2007). Internet-based 

cognitive behavioural therapy for substreshold depression in people over 50 years old: a randomized 

controlled clinical trial. Psychological Medicine, 37, 1797-1806. 

Wagner, B., Knaevelsrud, C.  & Maercker, A. (2004). Internet-psychotherapy: Wirksamheit und 

Besonderheiren der therapeutischen Beziehung, Verhaltenstherapy, 14(3), 174-185. 

Winzelberg, A., Eppstein, D.,  Eldredge, K.L., Wilfley, D., Dasmahapatra, R. & Dev, P. (2000). 

Effectiveness of an Internet-based program for reducing risk factors for eating disorders, Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 68, 346–350. 

Yager, J. (2001). E-mail as a therapeutic adjunct in the outpatient treatment of anorexia nervosa: 

Illustrative case material and discussion of the issues. Int J Eat Disord, 29:125–138. 

 

Yellowlees, P. & Kennedy, C. (1997) Your guide to E-health./ Telemdicine: here to stay St. Lucia, 

Australia: University of Queensland press, Medical Journal, 8, 362-265. 

Zabinskiy, M.F., Wilfey D.E., Pung, M.A., Winzelberg, A., Eldredge, K. & Taylor, C.B. (2001). An 

interactive internet-based intervention for women at risk of eating disorders: a pilot study. 

International Journal for Eating Disorder, 30, 129-137. 

Zabinski, M.F., Celio, A.A., Wilfley, D.E. & Taylor, C.B. (2003). Prevention of eating disorders and 

obesity via the internet, Cognitive Behaviour Therapy, 32, 137–150. 

Zetterqvist, K., Maanmies, J., Ström, L. & Andersson, G. (2003). Randomized controlled trial of 

Internet-based stress management, Cognitive Behaviour Therapy, 32, 151–160. 

Geraadpleegde websites 23-09-2007- 04-04-2008; http://www.vereniging-ehealth.nl/home2.php, 

www.interapy.nl, www.kleurjeleven.nl, www.alcoholdebaas.nl, www.annazorg.nl, www.gripopjedip.nl.  

Interview 31-01-2008 met Dhr. J. Havekort, manager Workcare, GGZ Noord-Drenthe, Ambulant 

Volwassen. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

i Zie http://www.cbs.nl/
 

ii MVWS, 2004
 

iii Bijl et al, 1998; Riper et al, 2007
 

iv idem
 

v Maloney et al, 2005
 

vi Zie http://www.cbs.nl/
 

vii Riper et al, 2007
 

viii Riper et al, 2007
 

ix idem
 

x Zie http//www.cbs.nl
 

xi Ainsworth, 2002; Proudfoot et al, 2003
 

xii Cashen, Dykes & Gerber, 2004
 

xiii Cashen et al, 2004; Deluca & Enmark, 2000; Kind & Silber, 2004; Kwankam, 2004
 

xiv Grohol, 2004
 

xv Rijen et al, 2002
 

xvi idem
 

xvii Carlbring et al, 2003, Carlbring et al., 2004a, Carlbring et al., 2004b, Carlbring et al, 2001, Klein and Richards, 2000 and Richards and 

Alvarenga, 2002)
 

xviii Alcaniz et al., 2003
 

xix Lange et al., 2000, Lange et al., 2001, Lange et al., 2003a and Lange et al., 2003b
 

xx Andersson et al., 2004a, Andersson et al., 2004, Christensen et al., 2004, Clarke et al., 2002 and Marks et al., 2003)
 

xxi Carlbring et al., 2004a and Carlbring et al., 2004b
 

xxii Botella et al, 2000
 

xxiii Kovalski & Horan, 1999
 

xxiv Winzelberg et al, 2000; Zabinski et al, 2001
 

xxv Tate et al, 2003; Tate et al, 2001
 

xxvi Harvey-Berio et al, 2002
 

xxvii Lieberman, 2003
 

xxviii Zetterqvist, Maanmies, Ström & Andersson, 2003
 

xxix Andersson et al., 2003, Devineni & Blanchard, 2004; Ström et al, 2000
 

xxx Ström, Pettersson & Andersson, 2004
 

xxxi Lieberman et al, 2003; Winzelberg et al, 2003
 

xxxii Buhrman et al, 2004; Lorig et al, 2002
 

xxxiii Ritterband et al., 2003b
 

xxxiv Brandon en al; Jerome et al, 2000
 

xxxv Lange et al, 2001, 2003
 

xxxvi Lange et al, 2001, 2003
 

xxxvii Spek, 2007
 

xxxviii Riper et al, 2007
 

xxxix Riper et al, 2007
 

xl Calbring
 
et al, 2001

 
xli Hollon et al, 2006

 
xlii Belsher & Costello, 1988

 
xliii idem

 
xliv Fava et al, 1998

 
xlv Christensen, et al, 2002

 
xlvi Wagner & Maercker, 2005, 2006

 
xlvii CBS, 2006

 



                                                                                                                                                                                     

xlviii Kwankam, 2004
 

xlix Ritterband et al, 2003
 

l Andersson et al, 2004; Calbring et al, 2004
 

li Lange, 2001; Proudfoot, 2003; Emmelkamp, 2005; Nice, 2006
 

 
liii Lamerichs, 2003

 
liv Kopta, 1999; Kind & Silber, 2004

 
lv Cook & Doyle, 2002

 
lvi Knaevelsrud & Maercker, 2006

 
lvii Knaevelsrud & Maercker, 2006

 
lviii Penn, 2001; Soper & Von Bergen, 2001

 
lix Campell & Pennebaker, 2003; Penn 2001; Pennebaker, 1997

 

 
lxi Hiltz, 1992

 
lxii Millis & King, 2001

 
lxiii Castelnuovo et al, 2003

 
lxiv King & Moreggi,1998

 
lxv Yager, 2001

 
lxvi Castelnuovo et al, 2003

 
lxvii Baker et al, Open Minds, 2003, Pies, 2002

 
lxviii Roberts, 1998. Grohol, 2004

 
lxix Kind & Silber, 2004 uit Harrison & Lee, 2006

 
lxx O’Del et al, 2000

 
lxxi RVZ / Flycatcher, 2001

 
lxxii RVZ / Flycatcher, 2005

 
lxxiii Christensen et al, 2002

 
lxxiv Riper et al, 2007

 
lxxv Kids Help Line, 2003

 
lxxvi Dyer & Faats, 2001

 
lxxvii Ainsworth, 2002

 
lxxviii Gega et al, 2004 in Harrison, 2002; Ainsworth, 2002

 
lxxix Rosen 1987

 
lxxx Riper et al, 2007

 
lxxxi Riper et al, 2007

 
lxxxii Austin & Boxerman, 2003

 
lxxxiii Ritterband et al, 2003

 
lxxxiv Wright et al, 2005

 
lxxxv Kirschenbaum, 2002

 
lxxxvi www.cbs.nl

 
lxxxvii Riper et al, 2007

 
lxxxviii Riper et al, 2007

 
lxxxix Robinson, Flowers, Alperson, & Norris, 1999

 
xc Lange et al, 2003

 
xci Rosen, 1987

 
xcii Lange et al, 2003

 
xciii Zabinsky, 2001

 
xciv Riper et al, 2007

 
xcv Recupero & Rainey, 2006

 
xcvi Riper et al, 2007

 



                                                                                                                                                                                     

xcvii Yellowlees, 2000
 

xcviii Fenichel, 2002
 

xcix Shapiro et al, 1996
 

c King & Moreggi,1998
 

ci Childress, 2000, 2002; Childress and Asamen, 2001; Bloom 1998; Mallen et al 2003
 

cii Shapiro et al, 1996; Childress, 1998
 

ciii Castelnuovo et al, 2003
 

civ King & Moreggi,1998
 

cv Yager, 2001
 

cvi Castelnuovo et al, 2003
 

cvii Riper et al, 2007
 

cviii Yellowlees, 2000
 

cix Seibel et al, 2000
 

cx Riper et al, 2007
 

cxi Riper et al, 2007
 

cxii Dyer & Faats, 2001; Australian Psychological Society, 1999
 

cxiii Riper et al, 2007
 

cxiv Childress 2000
 

cxv Rosen, 1987
 

cxvi Fenichel et al, 2002
 

cxvii Kraut et al, 1998
 

cxviii Riper et al, 2007
 

cxix Richards et al, 2005
 

cxx Riper et al, 2007
 

cxxi Riper et al, 2007
 

cxxii Kirkman, 2002
 

cxxiii Kind & Silber, 2004
 

cxxiv Seibel et al, 2000
 

cxxv Mossman, 2002
 

cxxvi Recupero & Rainey, 2005
 

cxxvii Seibel et al, 2000
 

cxxviii Manhal-Baugus, 2001
 

cxxix Manhal-Baugus, 2001
 

cxxx Seibel et al, 2000
 

cxxxi Klaver et al, 2003
 

cxxxii RVZ, 2007
 

cxxxiii Seibel et al, 2000
 

cxxxiv Rijen et al, 2002
 

cxxxv Yellowlees, 2000
 

cxxxvi Rijen et al, 2002
 

cxxxvii Seibel et al, 2000
 

cxxxviii Manhal-Baugus, 2001
 

cxxxix Seibel et al, 2000
 

cxl Wagner & Maercker, 2005, 2006
 

cxli Lange et al, 2001 2003; Spek, 2007; Riper et al, 2007
 

cxlii Lange et al, 2001 2003; Spek, 2007; Riper et al, 2007
 

cxliii World Health Organization, 2001; Lamerichs, 2003
 

cxliv World Health Organization, 2001; Lamerichs, 2003
 



                                                                                                                                                                                     

cxlv Riper et al, 2007
 

cxlvi Seibel et al, 2000
 

cxlvii Yellowlees, 2000
 

cxlviii Seibel et al, 2000
 

cxlix Yellowlees, 2000
 

cl Riper et al, 2007
 

cli Riper et al, 2007
 

clii Christensen, et al, 2002
 

cliii Christensen, et al, 2002
 

cliv Lange et al, 2001 2003; Spek, 2007; Riper et al, 2007
 

clv Carlbring & Andersson, 2004
 

clvi Seibel et al, 2000
 

clvii Richards et al, 2005
 

clviii Fenichel, 2002
 

clix Carlbring & Andersson, 2004
 

clx Austin & Boxerman, 2003
 

clxi Christensen, et al, 2002
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 


