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Wat brengt de toekomst?

Inleiding

Waarom E-Health?

Digi Poli Jeugd

LUCA

Programma
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Stelling
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Ik heb ervaring met digitaal behandelen 

zoals beeldbellen, apps, online modules.



Stelling
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Ik zou ervoor open staan om zelf een 

online behandeling te krijgen.



Korte plenaire opdracht
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GGZ toen en nu
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Locaties Youz
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• standaardiseren • minder sessies

• kortere wachtlijsten

• indirect: minder reizen

• laagdrempelig

• aansluiten bij 

belevingswereld

• minder belasting op 

kind/ouder

Waarom E-Health?



Voorbeelden E-Health
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E-health binnen Youz
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Al meer dan 10 jaar blended behandelen en 

zelfhulp modules 

Ontwikkelingen gaan snel, heel snel!

















Digi Poli Jeugd
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Doelgroep: ASS, ADHD, stemming, trauma, 

angst, tics

Aanbod: Groepsbehandeling en individuele 

(ouder)begeleiding en behandeling 

Instroom: doorverwijzingen van reguliere 

afdelingen

Team: gecertificeerde behandelaren; Gz-

psycholoog, psychologen en SPH



Digi Poli Jeugd
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Digi Poli Jeugd
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e-community en kantine



Al meer dan 1300 aanmeldingen

Voordelen
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Vanuit eigen omgeving

Makkelijk, dichtbij en snel

Wachttijd voor cliënt en ouder 

korter

Wachtlijstreductie op de 

afdelingen

Sluit aan bij de digitale 

wereld van nu

Landelijk 

Snel starten (binnen een 

maand)

Behandeling ook in de 

avonduren

Online, interactief met 

ruimte voor 

lotgenotencontact



Rapportcijfer:

8,1 door ouders

8,2 door jongeren
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Ervaringen

“Fijn dat je het vanuit huis kunt volgen en dus  

geen oppas hoeft te regelen” 

“Er zijn korte lijntjes met de professional”

“Vooraf vonden wij het spannend, maar de 

techniek bleek heel goed te werken”

“Het interactieve dat je hebt als je fysiek bij 

elkaar bent, was er nu ook door de digitale 

mogelijkheden en dat vinden we wel 

belangrijk.”



Luca
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• Dagboek, noodplan, doelen stellen, medicatiealarm

• Beveiligde chat 

• Beeldbelfunctie 

• App én desktop versie 
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Luca
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Luca
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Luca



Luca
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Terugblik stellingen
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Wat brengt de toekomst?
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E-Health = Health!



Wat brengt de toekomst?

• Virtual Reality?

• Alle medische checks online?

• Digitale diagnostiek?

• Face-to-face gesprek zeldzaam? 

• Psycholoog → virtuele psycholoog?
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FOTO: USC INSTITUTE FOR CREATIVE 

TECHNOLOGIES



Wat wil je nog weten?
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afbeeldingen afkomstig van Pixabay.com
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