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Titel van de Masterproef:  

Zelfzorgapplicatie. 

Kwalitatief onderzoek naar de noden van personen met een bipolaire stoornis.  

Promotor: Prof. Dr. Lombaerts 

Samenvatting:  

Dit thesisonderzoek peilt naar de noden van personen met een bipolaire stoornis aangaande een 

zelfzorgapplicatie. Aan de hand van zeven focusgroepen die verzameld werden bij zestien personen 

met een bipolaire stoornis, beschrijft het onderzoek hun noden en verwachtingen omtrent een 

zelfzorgapplicatie. Vier focusgroepen werden georganiseerd door middel van Contextmapping, om 

de noden aangaande ondersteuning van het zelfmanagement in kaart te brengen. De volgende drie 

focusgroepen werden georganiseerd op basis van Co-creatie, via deze methode werden de 

gewenste functionaliteiten en verwachtingen van een zelfzorgapplicatie beschreven. De 

respondenten geven aan dat ze nood hebben aan ondersteuning op diverse vlakken van hun 

zelfmanagement. Belangrijk is voor hen dat de applicatie individuele gepersonaliseerde hulp en 

ondersteuning biedt waarbij rekening wordt gehouden met het zelfbeheer en het eenvoudig 

gebruik van de zelfzorgapplicatie. Verder onderzoek is zeker nodig, onder meer bijkomend 

onderzoek bij de professionele hulpverlening kan interessant zijn.  
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Deel 1: Inleiding  

In het eerste deel van deze masterproef komen de probleemstelling, de literatuurstudie en de 

onderzoeksvragen aan bod.  

1. Probleemstelling 

Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een ernstige periodieke ontregeling van de 

stemming. Vaak lijden patiënten aan meerdere psychische stoornissen zoals bijvoorbeeld 

angststoornissen en middelenafhankelijkheid. De mortaliteit bij mensen met een bipolaire stoornis 

is hoger dan bij de algemene populatie en opnames komen frequent voor (Kupka, Knoppert-van 

der klein, & Nolen, 2008). De totale kosten van stemmingsstoornissen zijn in Europa het hoogst 

van alle psychische aandoeningen (Olesen et al., 2012). Het aantal mensen dat tijdens het leven in 

contact komt met een bipolaire stoornis wordt geschat tussen de 4,4 tot 11 procent (Kupka et al., 

2008). Bij mensen met een bipolaire stoornis wordt geschat dat 25 tot 50 procent minstens één 

keer een suïcidepoging onderneemt (Hengeveld, van Balkom, Van Heeringen, & Sabbe, 2009). 

 

Medicatie alleen is onvoldoende gebleken om de impact van bipolaire stoornissen te beperken 

(Tohen et al., 2003). Het verwerven van ziekte-inzicht en controle van de patiënt over zijn ziekte 

zijn van groot belang voor een optimale kwaliteit van leven (Aujoulat, d’Hoore, & Deccache, 2007; 

Daemen, 2013). Een cruciaal aspect hierbij is zelfmanagement. Dankzij effectief zelfmanagement 

kunnen patiënten hun gezondheid beoordelen en hierop cognitief, emotioneel en gedragsmatig 

adequaat reageren om een goede kwaliteit van leven te behouden (Barlow, Wright, Sheasby, 

Turner, & Hainsworth, 2002; Daemen, 2013).  

 

De Life-Chart is een voorbeeld van een instrument dat zelfmanagement stimuleert. Via de Life-

Chart monitoren patiënten nauwkeurig hun stemming via allerhande belangrijke 

stemmingsgerelateerde gebeurtenissen van dag tot dag (Nolen & Dingemans, 2004). Hoewel de 

bestaande instrumenten die zelfmanagement stimuleren, zeker effectief zijn (Denicoff et al., 2002), 

stoten professionele hulpverleners ook op de beperkingen ervan. Zo is blijkt uit onderzoek dat de 

toegankelijkheid om het gebruik van de Life-Chart beperkt is (van Bendegem, van den Heuvel, 

Kramer, & Goossens, 2014).  

 

De technologische innovatie heeft de afgelopen jaren creatieve mogelijkheden gecreëerd om met 

deze beperkingen om te gaan. Onderzoek wijst uit dat digitale versies van 

zelfmanagementtechnieken betere resultaten opleveren (Stone, Shiffman, Schwartz, Broderick, & 

Hufford, 2003). Zo is er aangetoond dat patiënten die online een digitale versie van een Life-Chart 

invulden dit meer dan twee keer zo vaak deden dan patiënten die een Life-Chart op papier 

gebruikten (Lieberman, 2010). 
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Op dit moment bestaat er nog geen Nederlandstalige applicatie die alle aspecten van 

zelfmanagement bundelt (Van Daele & Vanhoomissen, 2015). Bovendien is de huidige markt nog 

niet geslaagd om een applicatie zowel wetenschappelijk relevant als motiverend te maken 

(Harrison & Goozee, 2014). Nochtans is de intrinsieke motivatie van patiënten cruciaal bij leren, 

zelfzorg en therapietrouw (Janney, Bauer, & Kilbourne, 2014).  

 

Verder zijn weinig mHealth applicaties evidence-based onderbouwd en moeten deze applicaties 

beter worden afgestemd op de noden van personen met een bipolaire stoornis (Nicholas et al., 

2015). Tot slot wijst ook het tekort aan beschikbare informatie over de noden van personen met 

een bipolaire stoornis aangaande zelfhulpstrategieën op een leemte binnen de onderzoeksliteratuur 

(Barlow, Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002; Janney et al., 2014). Met dit 

thesisonderzoek trachten we deze leemte op te vullen.  

 

Bijdrage van dit onderzoek is het in kaart brengen van de noden van personen met een bipolaire 

stoornis om hun zelfzorg te versterken via een mHealth applicatie. Belangrijk is dat er hierbij wordt 

vertrokken vanuit de ervaringen van de personen zelf. De opzet van dit thesisonderzoek is om een 

antwoord te kunnen formuleren op volgende onderzoeksdoelstelling: “waaraan moet een applicatie 

rond zelfzorg voor personen met een bipolaire stoornis voldoen?”. 

 

2. Literatuurstudie 

Dit literatuuronderzoek tracht het huidig thesisonderzoek binnen enkele theoretische kaders te 

situeren. Allereerst wordt het ruimere kader van de bipolaire stoornis gekaderd. Vervolgens wordt 

in het volgende deel het begrip ‘zelfmanagement’ binnen de zorg besproken. Zo wordt het begrip 

zelfmanagement gekaderd binnen de doelgroep, met name personen met een bipolaire stoornis. 

Vervolgens kaart deze literatuurstudie zowel algemene als specifieke factoren die zelfmanagement 

strategieën bij personen met een bipolaire stoornis kunnen ondersteunen, aan. Tot slot wordt in 

het laatste deel specifieker ingegaan op mobile health. 

 

2.1 Bipolaire stoornis  

De bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis, is een complexe chronische psychische 

stemmingsstoornis. Vroeger stond deze stoornis bekend als de manisch-depressieve stoornis. Deze 

wordt gekenmerkt door het afwisselend voorkomen van depressieve, manische, hypomanische en 

gemengde episoden (American Psychiatric Association, 2013; Hengeveld et al., 2009; 

Vandereycken, Hoogduin, & Emmelkamp, 2012).  
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De bipolaire stemmingsstoornis kan onderverdeeld worden in verschillende types, de bipolaire 

stoornis type 1, type 2 of de cyclothyme stoornis. Deze onderverdeling gebeurd aan de hand van 

de variëteit van de episodes. De bipolaire stoornis type 1 wordt gekenmerkt door het optreden van 

depressieve en manische episoden. Bij de bipolaire stoornis type 2 treden er naast depressieve 

episoden enkel hypomanische episoden op. Tot slot is de cyclothyme stoornis een minder zware 

variant, hierbij is sprake van een frequente aanwezigheid van depressieve en manische 

symptomen, maar hierbij treden nooit volledige depressieve of manische episoden op (American 

Psychiatric Association, 2013; Hengeveld et al., 2009; Vandereycken et al., 2012). 

 

De diagnostische criteria van de depressieve episode omvatten drie vormen van symptomen: 

affectieve, lichamelijk en cognitieve symptomen. Enkele voorbeelden van affectieve symptomen 

zijn onder meer een overheersende sombere stemming en verminderde interesse. Lichamelijk 

symptomen die kunnen optreden, zijn verstoring van het slaappatroon, vermoeidheid, 

vermindering of toename van de eetlust en het gewicht en tot slot mogelijke veranderingen in de 

motoriek. De cognitieve symptomen bestaan onder meer uit zelfverwijten, verminderd 

concentratievermogen en gedachten aan dood (American Psychiatric Association, 2013; Hengeveld 

et al., 2009; Vandereycken et al., 2012).  

De symptoomcriteria van de manische episode zijn onder andere een verhoogd of prikkelbare 

stemming, sterk afgenomen behoefte aan slaap, toegenomen spraak, afleidbaarheid, 

gedachtevlucht, grootheidsideeën en ontremming (American Psychiatric Association, 2013; 

Hengeveld et al., 2009; Vandereycken et al., 2012). Een hypomanische episode is een lichtere 

vorm van een manische episode (Hengeveld et al., 2009).  

 

De gevolgen van stemmingsstoornissen hebben een grote invloed op het leven van patiënten. 

Hierdoor kunnen er ernstige relationele, financiële en arbeidsproblemen ontstaan, ook zijn de 

gevolgen op medisch vlak opmerkelijk. Depressie verhoogt bijvoorbeeld het risico op hartziektes 

(Hengeveld et al., 2009; Kupka et al., 2008; Vandereycken et al., 2012). Vervolgens is ook het 

risico op chroniciteit bij bipolaire stoornis aanzienlijk (Hengeveld et al., 2009; Vandereycken et al., 

2012). Tot slot is het verloop van deze aandoening niet gunstig en wordt de bipolaire stoornis 

gekenmerkt door een grote kans op terugval. Bij de bipolaire stoornis is deze terugval minstens 80 

procent (Vandereycken et al., 2012).  

 

Medicatie is zeer belangrijk bij de behandeling van een bipolaire stoornis (Kupka et al., 2008). 

Ondanks de bewezen effectiviteit hiervan, blijkt uit onderzoek dat het onder controle houden en 

het tegengaan van nieuwe manische of depressieve episodes zeer moeilijk blijft. Bij meer dan 30 

procent van de patiënten met een bipolaire stoornis lukt dit zelfs niet om hun aandoening met een 

medicamenteuze behandeling voor langere tijd onder controle te houden (Tohen et al., 2003). Het 

is daarom belangrijk om bij de behandeling te opteren voor een combinatie van zelfmanagement 

(zelfzorg), medische behandeling, psycho-sociale begeleiding en psychotherapie (Hengeveld et al., 

2009). 
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2.2 Zelfmanagement 

De doelstellingen van zelfmanagement zijn universeel: met de nodige kennis en vaardigheden 

personen ondersteunen zodat ze hun symptomen en specifieke aandoeningen of ziekten effectiever 

kunnen beheren en zelf de regie voeren over het leven met hun ziekte. De bedoeling is dat 

patiënten actief deelnemen aan hun gezondheidszorg en hun levenskwaliteit optimaal kunnen 

behouden (Janney et al., 2014). Bij de behandeling en de zorg van patiënten met chronische 

aandoeningen is zelfmanagement al geruime tijd een bekend begrip. Barlow et. al. (2002) 

omschrijven zelfmanagement als het individuele vermogen om om te gaan met symptomen, 

behandeling, mogelijke lichamelijke en psychosociale effecten en levensstijlveranderingen die 

onlosmakelijk verbonden zijn met het leven met een chronische ziekte. Kortom wanneer patiënten 

geëmpowerd worden, ontwikkelen ze een groter zelfbeheer tegenover behandelingsgerelateerd 

gedrag en kunnen ze beter omgaan met veranderingen in hun leven. Als resultaat van hun 

empowermentproces kunnen patiënten niet enkel hun aandoening beter managen, maar ook meer 

grip krijgen op hun leven (Aujoulat et al., 2007; Leitan, Michalak, Berk, Berk, & Murray, 2015).  

 

Zelfmanagement benadrukt de centrale rol van het individu in het beheer van zijn geestelijke en 

lichamelijke gezondheid. Het is belangrijk dat dit gepaard gaat met een samenwerking met 

professionals in de gezondheidszorg. In tegenstelling tot de meeste klinische zorg, waar de arts de 

expert is, gaat het bij zelfmanagement om het individu als expert of wordt het individu op zijn 

minst als partner van de arts erkend (Daemen, 2013; Janney et al., 2014). Hierbij moet worden 

benadrukt dat zelfmanagement moet aangevuld worden door (psychiatrische) zorg voor bipolaire 

stoornis. Deze zorg mag dus niet door zelfmanagement worden vervangen (Daemen, 2013; Janney 

et al., 2014). Het managen van een bipolaire stoornis is een belangrijk gezondheidsaspect dat de 

levenskwaliteit van de patiënt sterk kan beïnvloeden tijdens voorvallen van depressieve of 

manische episodes. Zelfmanagement is daarom een groeiende uitdaging binnen de 

gezondheidszorg (Prociow & Crowe, 2010).  

 

Zelfmanagement van de bipolaire stoornis begint meestal met psycho-educatie (Janney et al., 

2014). Psycho-educatie is een balangrijk aspect bij de behandeling van de bipolaire stoornis 

(Hengeveld et al., 2009). Informatie over de bipolaire stoornis en de behandeling behoort tot de 

belangrijkste aspecten van psycho-educatie (Janney et al., 2014). Thema’s die binnen psycho-

educatie aan bod komen, zijn: diagnose, symptomen alsook medicatie waaronder ondersteuning en 

de bijwerkingen van de medicatie, levensstijlgedrag dat terugval kan voorkomen en vervolgens 

vroegtijdige opsporing van terugvalsymptomen. Tot slot is verdere aandacht voor slaaphygiëne 

binnen psycho-educatie van belang, vermits vertraagde slaapfasen vaak voorkomen bij de bipolaire 

stoornis (Janney et al., 2014). Nauwkeurige informatie over bipolaire stoornis is dus essentieel 

omdat psycho-educatie niet enkel de effectiviteit van de behandeling kan bevorderen maar tevens 

het zelfmanagement bij hun aandoening kan verbeteren (Janney et al., 2014; Nicholas et al., 

2015). 
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2.3 Zelfmanagementstrategieën bipolaire stoornis  

Hoewel er weinig onderzoek beschikbaar is, zijn er toch enkele studies beschikbaar omtrent 

zelfmanagementstrategieën bij personen met een bipolaire stoornis (Murray et al., 2010; Suto, 

Murray, Hale, Amari, & Michalak, 2010). Een aantal thema’s van succesvolle 

zelfmanagementstrategieën wordt aangegeven: (1) slaap, rust, eten en bewegen, (2) continue 

monitoring, (3) reflectieve en meditatieve activiteiten, (4) zichzelf en anderen informeren, (5) 

anderen betrekken en tot slot (6) een plan uitvoeren (Murray et al., 2010; Suto et al., 2010). 

 

Slaap, rust, eten en bewegen 

Patiënten geven aan dat voldoende slaap en met regelmaat slapen hun welzijn in belangrijke mate 

verhogen. Acht tot negen uur is volgens patiënten een optimaal slaappatroon. Zo merken patiënten 

ook op dat wakker rusten belangrijk is om hun energie op peil te houden. Op eigen tempo bewegen 

vinden ze zeer belangrijk om hun bipolaire stoornis onder controle te houden. Tot slot vinden 

patiënten een gezonde voeding en een goed dieet factoren die van belang zijn om hun welzijn te 

vergroten (Murray et al., 2010; Suto et al., 2010). 

 

Continue monitoring 

 

Continue monitoring is een set van zelfhulpstrategieën dat wijst op het belang van de motivatie en 

verantwoordelijkheid van patiënten om hun welzijn te verbeteren (Murray et al., 2010; Suto et al., 

2010). Personen met een bipolaire stoornis geven aan dat de aandacht die ze besteden aan hun 

stemming(en) en betrokkenheid bij activiteiten cruciaal is om te kunnen beoordelen wanneer ze 

veranderingen in hun gedrag moeten aanbrengen.  

 

Het begrijpen van persoonlijke gedragspatronen en waarschuwingssignalen vereist zelfbewustzijn 

en is een meer voorkomende strategie bij personen die langer leven met een bipolaire aandoening 

dan degenen die recent gediagnosticeerd zijn. Regelmatige zelfmonitoring vergt een grote 

inspanning, maar zorgt voor positieve effecten (Murray et al., 2010; Suto et al., 2010). 

 

Reflectieve en meditatieve activiteiten 

 

Reflectieve en meditatieve activiteiten uitoefenen, is een ander thema dat personen met een 

bipolaire stoornis als heilzaam voor hun welzijn en gezondheid aangeven. De activiteiten variëren 

van Tai Chi, yoga en meditatie tot het dagelijks lezen van de krant, lezen en bidden. Daarnaast 

kunnen creatieve bezigheden zoals schilderen, patiënten aanmoedigen om gezond te blijven en hen 

beter inzicht te geven in hun dagelijkse activiteiten (Murray et al., 2010; Suto et al., 2010). 
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Informeren  

 

Zichzelf en anderen informeren over de aandoening is een zelfmanagementstrategie die zowel 

invloedrijk is voor de patiënt als voor zijn omgeving. Patiënten leren over de bipolaire stoornis via 

zeer gevarieerde methodes. Het lezen van boeken, zoeken van informatie op het internet, bijwonen 

van groepen met lotgenoten en praten met zorgverleners. De meesten delen hun kennis over de 

bipolaire aandoening met familie en vrienden die hen ondersteunen. Op die manier kunnen familie 

en vrienden hen aanmoedigen om strategieën te gebruiken die waardevol zijn voor de gezondheid 

van de patiënt (Murray et al., 2010; Suto et al., 2010).  

 

Anderen betrekken  

 

Deze zelfmanagementstrategie heeft betrekking op het onderhouden van sociale contacten met 

vrienden en familie en op professionele ondersteuning. Sommigen doen ook aan vrijwilligerswerk. 

Deze strategieën hebben een enorme impact op het onderhouden van hun welzijn, zeker in 

periodes van stress. Dit is niet enkel van belang voor mensen met een bipolaire stoornis (Murray et 

al., 2010; Suto et al., 2010).  

 

Een actieplan uitvoeren  

 

Een actieplan wordt meestal uitgevoerd op het moment patiënten de symptomen van een 

manische of depressieve episode voelen naderen. Dit plan kan informeel zijn waarbij familieleden 

en/of vrienden betrokken zijn bij de ondersteuning van de persoon met een bipolaire aandoening. 

Een actieplan ook een gedetailleerd document bevatten dat met de tijd is ontwikkeld en gebruikt 

wordt om beslissingen van de personen met een bipolaire aandoening te begeleiden (Murray et al., 

2010; Suto et al., 2010). Een dergelijk plan wordt ook wel een signaliseringsplan of lifechart 

methode genoemd (Kupka et al., 2008). 

 

2.3.1 Factoren die zelfmanagement belemmeren  

Hoewel zelfmanagementstrategieën geschikt zijn voor vele mensen met een bipolaire stoornis, zijn 

er nog vele factoren die hun engagement belemmeren bij het gebruik van zo’n strategieën (Leitan 

et al., 2015). Een aantal drempels tegenover zelfmanagementstrategieën worden vervolgens 

weergegeven. Mogelijke obstakels zijn gebrek aan kennis over beschikbare strategieën, gebrek aan 

ondersteuning van familie en vrienden, in een depressieve episode zitten, gebrek aan voldoende 

medische communicatie, gebrek aan tijd of andere prioriteiten hebben (Bair et al., 2009; Jerant, 

von Friederichs-Fitzwater, & Moore, 2005). Het is van belang om deze drempels te reduceren, het 

gebruik van een online omgeving kan een effectieve manier zijn om tal van deze drempels weg te 

werken (Leitan et al., 2015).  
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2.3.2 Factoren die zelfmanagement ondersteunen  

Uit onderzoek van Bair et al.(2009) blijkt dat de volgende factoren belangrijk zijn bij de 

ondersteuning van zelfmanagement. Een eerste belangrijke factor is de aanwezige ondersteuning 

van zorgverleners (Bair et al., 2009). De zorgbehandeling is doorgaans effectiever en beter 

wanneer de zorgverleners het gebruik van psychotherapeutische computerprogramma’s 

ondersteunen dan wanneer deze programma’s gebruikt worden in een zelfhulpcontext zonder 

ondersteuning van de zorgverlener (Johansson & Andersson, 2012; Richards & Richardson, 2012; 

Spurgeon & Wright, 2010).  

 

Een volgende belangrijk aspect is het verbeteren van depressies door middel van zorgbehandeling. 

Dit komt ook het zelfmanagement ten goede. Tot slot heeft ondersteuning van familie en vrienden 

ook een positief effect op het zelfmanagement van de patiënt. Tot slot is het hanteren van 

verschillende zelfmanagementstrategieën een belangrijke factor (Bair et al., 2009). 

 

2.3.3 Instrumenten die zelfmanagement ondersteunen 

Verschillende hulpmiddelen zijn ontwikkeld om het zelfmanagement voor personen met een 

bipolaire stoornis makkelijker te maken. In het noodplan of ook wel signaliseringsplan genoemd, 

worden de omstandigheden en symptomen beschreven die aan eerdere episoden vooraf zijn 

gegaan (Daemen, 2013). Op basis van deze uitlokkende factoren wordt er in het noodplan ook 

genoteerd wat kan worden ondernomen, door de patient, door de behandelaar of door derden, om 

een terugval te voorkomen (Perry, Tarrier, Morriss, McCarthy, & Limb, 1999). 

 

Voor personen met een bipolaire stoornis is het van belang om het beloop van de aandoening in 

kaart te brengen (Kupka et al., 2008). Volgens onderzoek van Kupka, Akkerhuis, Nolen en Honing 

(1996) wordt hiervoor de lifechartmethode over het algemeen het meest betrouwbaar geacht. Via 

de Life-Chart monitoren patiënten nauwkeurig hun stemming via allerhande belangrijke 

stemmingsgerelateerde gebeurtenissen van dag tot dag, dit in samenhang met mogelijke 

behandeling(en) (Kupka et al., 2008; Nolen & dingemans, 2004). De lifechartmethode kan van 

groot belang zijn bij het opstellen van een diagnose, het beoordelen van vorige behandeling(en) 

alsook het ziekte-inzicht bij de patiënt verbeteren (Kupka et al., 2008). Deze bestaande 

instrumenten die zelfmanagement stimuleren, zijn zeker effectief (Denicoff et al., 2002). Hoewel 

uit onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid om het gebruik van de Life-Chart beperkt is (van 

Bendegem et al., 2014).  
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2.4 Mobile Health  

Mobile Health (“mHealth”) heeft betrekking op “medische en publieke zorg ondersteund via 

mobiele technologieën, zoals mobiele telefoons, patiëntenmonitoring apparaten, personal digital 

assistants en andere draadloze apparaten” (WHO, 2011, p. 5). 

 

In 2012 bracht de Europese Commissie het actieplan eHealth, electronic health, 2012-2020 uit. Het 

doel van dit actieplan is dat de Europese landen hun kennis onderling delen. Zo wordt ook verder 

onderzoek en ontwikkeling binnen het gebeid van electronic health ondersteund. Een onderdeel 

van het eHealth-actieplan is het mHealthplan, of ook wel mobile health genoemd. De commissie 

bevordert manieren om het welzijn en de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren aan 

de hand van mobiele telefoons, tablets of andere draadloze toestellen (Europese Commissie, 

2014).  

 

In België staan de psychische stoornissen met 34 procent op nummer één wat de invaliditeit 

betreft. Gemiddeld kennen psychiatrische patiënten een vijftien jaar lagere levensverwachting. In 

België is het opvallend dat meer dan 90 procent van de personen die overgaan tot zelfdoding 

voordien aan een psychische stoornis leden. Opmerkelijk is ook dat voor heel wat ernstige 

aandoeningen in België geen gerichte zorg voorhanden is. De opstart van professionele zorg komt 

bijvoorbeeld gemiddeld één jaar te laat voor stemmingsstoornissen (Van Herck & Van de Cloot, 

2013). MHealth kan hier een belangrijke rol spelen. Het heeft een grote potentie binnen de 

transformatie van de gezondheidszorg om de kwaliteit en de efficiëntie ervan te verbeteren 

(Europese Commissie, 2014; Kazdin & Blase, 2011). 

 

Het internet is een van de populairste informatiebronnen voor mensen met psychische problemen 

(Powell & Clarke, 2006). Applicaties en internet zijn vrij toegankelijk, niet gebonden aan tijd, ze 

kunnen anoniem gebruikt worden, zijn gebruiksvriendelijk, handig en tot slot economisch 

toegankelijk tot beschikbare gezondheidsinformatie (Nicholas et al., 2015). Uit onderzoek blijkt dat 

mensen online hulp verkiezen boven face-to–face interactie om gezondheidsgerelateerde 

informatie te verkrijgen. Redenen voor deze voorkeur omvatten onder meer het gemak en de 

snelheid van de toegang tot advies, verminderde stigma en verlegenheid (Cavanagh et al., 2006). 

Het internet kan tot slot ook een effectieve manier zijn om therapie te bieden (Cavanagh et al., 

2006; Nicholas et al., 2015).  

 

De toepassing van mobiel computergebruik en mobiele communicatietechnologieën groeit snel 

binnen het gebied van gezondheidszorg (Free et al., 2010). Het heeft een grote potentiële rol om 

de kwaliteit en de efficiëntie van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren (Europese 

Commissie 2014, Kazdin & Blase, 2011). Het heeft namelijk de mogelijkheid om de kosten binnen 

de gezondheidszorg te reduceren en het welzijn te verbeteren (Kumar et al., 2013). Mobiele 

applicaties zijn ook een manier om patiënten te informeren over hun behandelingsproces. Via deze 

weg draagt mHealth onder meer bij aan de emancipatie van patiënten. Zij kunnen hun gezondheid 

actiever, zelfstandiger, dankzij zelfmanagement leren beheren (Handel, 2011; Price et al., 2014).  
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Verder onderzoek is nodig om de uitdagingen voor het gebruik van mobiele technologieën die de 

gezondheid bevorderen na te gaan (Kumar et al., 2013). Zo slagen mobile health applicaties er 

momenteel niet in om gebruikers te helpen bij de kwaliteitsbeoordeling van de gegeven informatie. 

Dit heeft te maken met het ontbreken van betrouwbare bronnen (Nicholas et al., 2015). Volgens 

Harisson en Goozee (2014) zijn applicaties te weinig wetenschappelijk als engagerend 

onderbouwd. Dit met als gevolg dat de bestaande applicaties onvoldoende evidence-based zijn 

waargemaakt (Harrison & Goozee, 2014; Nicholas et al., 2015). Ook zijn er risico’s met potentiële 

nadelige gevolgen voor de patiënt verbonden aan het gebruik van digitale technologie bij 

zorghulpverlening (Lindley & Fernando, 2013). De opslag en verwerking van privacygevoelige 

patiëntengegevens en de nood aan regulering zijn belangrijke aandachtspunten hierbij (Barton, 

2012). Het gebrek aan regelgeving omtrent mobiele applicaties wordt binnen Europa zelfs als 

primaire barrière gezien met betrekking tot de implementatie van mHealth initiatieven (Ryu, 

2012). Tot slot is er momenteel beperkt onderzoek naar de efficiëntie van Mhealth (Kumar et al., 

2013). 

 

2.5 Mobile health applicaties  

Met de exponentiële uitbreiding van het gebruik van smartphones, is er een toegenomen 

belangstelling voor applicaties om informatie te verspreiden en het zelfmanagement van de 

gezondheid te verbeteren (Nicholas et al., 2015), kortom om effectieve gezondheidsinterventies 

aan te bieden (King, Greaves, Exeter, & Darzi, 2013). Onderzoekers en zorgverleners onderzoeken 

het gebruik van deze technologie van het zelfmangement van chronische ziekten zoals de bipolaire 

stoornis te optimaliseren. Smartphones kunnen gebruikt worden voor het leveren van interventies, 

psycho-educatie, aanvulling op de behandeling en het verbeteren van de therapie (Nicholas et al., 

2015).  

 

2.5.1 Verschillend gebruik van mobileHealth applicaties 

Torous en Powell (2015) beschrijven een onderscheid tussen actieve en passieve applicaties. 

Actieve applicaties vereisen directe participatie van de patiënt, zoals het invullen van 

stemmingdagboek of het opnemen van subjectieve ervaringen. Passieve applicaties vereisen geen 

actieve deelname van de patiënt. De applicaties kunnen zelfstandig gegevens verzamelen via een 

smartphone GPS, versnellingsmeter, of andere sensoren. Daarnaast kunnen mobileHealth 

applicaties in twee verschillende categorieën worden ingedeeld. De eerste categorie waarbij de 

applicaties dienen als een diagnostische rol door het bewaken of opnemen van symptomen versus, 

de tweede categorie, de applicaties die interventies aanbieden zoals mobiele therapie of 

herinneringen sturen met betrekking tot de gezondheid (Torous & Powell, 2015).  

Gegevens uit de pilootstudie van Faurholt-Jepsen et al.(2014) geven aan dat sommige metingen, 

zoals de dagelijkse fysieke en sociale activiteit verzameld via smartphones bij patiënten met een 

bipolaire stoornis, correleert met klinisch beoordeelde depressieve en affectieve symptomen. Deze 

gegevens suggereren dat smartphones objectief ziekteactiviteit met betrekking tot de bipolaire 

stoornis kunnen weergeven (Faurholt-Jepsen et al., 2014).  
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2.5.2 Eenvoud, engagement en zelfbeheer 

De aspecten eenvoud, engagement en zelfbeheer worden toegelicht in het kader van mhealth.  

Eenvoud 

 

Eenvoud in het gebruik van applicaties levert een hogere mate van voldoening bij gebruikers op 

(Choi & Lee, 2012) wat ten goede komt aan de gebruikstrouw van de patiënt aangezien een 

bipolaire stoornis vaak met cognitieve beperkingen gepaard gaat (Hill et al., 2009).  

 

Engagement 

 

Intrinsieke motivatie is een bepalende factor in het stellen en uitvoeren van gezondheidsgedrag en 

heeft een belangrijke invloed op de uitkomst van een behandeling (Choi & Medalia, 2010; Janney 

et al., 2014). Zoals eerder aangegeven is de huidige markt er nog niet in geslaagd een applicatie 

zowel wetenschappelijk als engagerend te maken (Harrison & Goozee, 2014).  

Een effectieve manier om motivatie tot gezondheidsgedrag te beïnvloeden is engagerende, 

spelachtige elementen aan een niet-spelgerelateerde vorm van dienstverlening ofwel ‘Gamification’ 

toe te voegen (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014; Morford, Witts, Killingsworth, & Alavosius, 2014). 

Gamification, in combinatie met mHealth applicaties, heeft de potentie om het zelfmanagement 

van de patiënt te verbeteren (Miller, Cafazzo, & Seto, 2014). Het stellen van concrete doelen, 

regelmatige feedback en het registreren van progressie van de gebruiker maakt het gebruik van de 

toepassing aantrekkelijker, wat het gezondheisgedrag positief beïnvloedt (Hamari et. al., 2014). 

 

Zelfbeheer 

 

In een zeer recent Green Paper over mHealth schrijft de Europese Commissie:  

MHealth solutions support the changing role of patients from a rather passive, to a more 

participative role while enhancing their responsibility over their own health through sensors 

that detect and report vital signs, and mobile apps that encourage them to adhere to diet 

and medication. (Europese Commissie, 2014, p. 5)  

Door de patiënt eigenaar te maken van zijn zorgproces, stijgt de kwaliteit van de zorg (Holmström 

& Röing, 2010) en dalen de maatschappelijke kosten van zorg (Segal, 1998). Een cruciaal 

onderdeel van meer en beter zelfbeheer is de ontwikkeling van ziekte-inzicht bij de cliënt zodat 

deze expert wordt in zijn problematiek en geïnformeerde keuzes kan maken bij zijn behandeling 

(Aujoulat et al., 2007). Zoals eerder aangehaald is zelfmonitoring een belangrijke strategie om 

ziekte-inzicht te creëren. Regelmatige zelfmonitoring zal positieve effecten opleveren (Murray et 

al., 2010; Suto et al., 2010). 
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3. Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van volgende overkoepelende onderzoeksdoelstelling:  

‘Waaraan moet een applicatie rond zelfzorg voor personen met een bipolaire stoornis voldoen?’  

 

Bij deze onderzoeksdoelstelling worden volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  

o Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de noden van personen met een bipolaire stoornis op het 

vlak van zelfmanagement?  

 

o Onderzoeksvraag 2: Welke functionaliteiten moet een applicatie rond zelfzorg voor 

personen met een bipolaire stoornis bevatten? 

 

Onderstaand onderzoeksdesign is een grafische weergave dit thesisonderzoek.  
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Deel 2: Data en methode 

In dit tweede deel van de masterthesis worden het onderzoeksopzet, de deelnemers en de 

analyseprocedure verduidelijkt.  

1. Onderzoekstype 

1.1 Kwalitatief onderzoek  

In de huidige studie is gekozen voor een kwalitatief onderzoeksopzet. Algemeen geldende 

onderzoeksargumenten legitimeren deze keuze. Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande 

informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de 

respondenten. Kwalitatief onderzoek focust op het waarom van bepaalde meningen en 

gedragingen. Daarbij worden bewuste motivaties van de doelgroep geanalyseerd, maar ook 

onbewuste motivaties kunnen worden achterhaald (Baarda et al., 2013; Savin-Baden & Major, 

2013). Aangezien dit onderzoek peilt naar de noden, behoeften en ervaringen van personen met 

een bipolaire stoornis aangaande een zelfzorgapplicatie, was een kwalitatief onderzoeksopzet 

vereist (Baarda et al., 2013; Stewart, Shamdasani, & Rook, 2007). 

 

Dit onderzoek is ontstaan door een samenwerking tussen het academisch Psychiatrisch Ziekenhuis 

Duffel en Monkeyshot n.v., een creatieve expert in gebruikersonderzoek en gebruikersontwerp. 

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel is een onderdeel van Emmaüs vzw. Dit onderzoek kreeg een 

gunstig advies van een onafhankelijke ethische commissie (Commissie voor Medische Ethiek van 

het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, die als centrale commissie dient voor dit project), na 

raadpleging van de ethische commissie van Emmaüs vzw.  

 

Voor dit thesisonderzoek werden zeven focusgroepen georganiseerd met personen met een 

bipolaire stoornis. Vier focusgroepen werden afgenomen tijdens gebruikersonderzoek 1. De 

volgende drie focusgroepen werden afgenomen met dezelfde respondenten, tijdens 

gebruikersonderzoek 2.  
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2. Deelnemers 

De respondenten voor de focusgroepen werden gecontacteerd vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis 

Duffel. Via Ups en Downs, een patiëntenvereniging voor personen met een bipolaire stoornis, 

werden de meeste deelnemers bereikt. Een belangrijk homogeen aspect was dat de respondenten 

zich reeds bewust waren van hun bipolaire stoornis. Mogelijk zijn de personen in behandeling of in 

behandeling geweest, maar dit was geen vereiste. Voor dit onderzoek werd het onderscheid tussen 

personen met een bipolaire stoornis type 1, type 2 of de cyclothyme stoornis niet gemaakt. Het 

aantal respondenten bedroeg zestien, van wie negen vrouwen en zeven mannen. Deze 

respondenten namen deel aan de eerste vier focusgroepen of gebruikersonderzoek 1. De jongste 

respondent was eenentwintig jaar en de oudste negenenzestig jaar. Bijgevolg bedroeg de 

gemiddelde leeftijd 42 jaar. De gehele respondentengroep maakte regelmatig gebruik van digitale 

hulpmiddelen zoals gsm, computer en of tablet. Twee respondenten gaven aan actief te zijn op de 

arbeidsmarkt, de andere veertien respondenten waren niet actief op de arbeidsmarkt. De 

respondenten duidden op een schaal van één tot vijf de ernst van hun bipolaire stoornis aan, 

waarbij één helemaal niet ernstig was en een score van vijf extreem ernstig was. De gemiddelde 

score van de respondenten bedroeg 3,5. Allen gaven ze aan medicatie te nemen voor hun bipolaire 

stoornis. Het laagst behaalde diploma is een getuigschrift lagere school en de hoogst afgeronde 

opleiding is een master na master (Bijlage 1). Van deze groep respondenten, deze zestien 

personen, hebben tien personen voor een tweede keer deelgenomen aan de volgende drie 

focusgroepen of gebruikersonderzoek 2. 

 

3. Algemene onderzoeksopzet 

3.1 Focusgroeponderzoek  

Voor de dataverzameling werd er gebruik gemaakt van focusgroepinterviews. Een groepsinterview 

focust op een specifiek onderwerp. In dit onderzoek focusten de groepsinterviews op de noden en 

verwachtingen omtrent een zelfzorgapplicatie. Tijdens deze focusgroepen werden de verwachtingen 

en noden van personen met een bipolaire stoornis over dit onderwerp geïnventariseerd en 

beschreven (Baarda et al., 2013; Stewart et al., 2007). Voorafgaand aan de focusgroepinterviews 

werd op basis van voorafgaand literatuuronderzoek en op basis van de onderzoeksmethoden een 

draaiboek opgesteld. Dit is een lijst met vooraf bepaalde gespreksonderwerpen en met bijhorende 

creatieve oefeningen aangaande contextmapping of co-creatie, de vraagstelling bleef tijdens de 

focusgroepen open. Het draaiboek diende als leidraad voor de focusgroepen, uiteraard werd er 

sterk gefocust op wat de deelnemers aan het gesprek toevoegden (Baarda et al., 2013; Savin-

Baden & Major, 2013). Voor zowel gebruikersonderzoek 1 als gebruikersonderzoek 2, werd er een 

specifiek draaiboek opgesteld (Bijlage 2 en 3). 
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In totaal vonden er zeven focusgroepen plaats. De eerste vier focusgroepen of 

gebruikersonderzoek 1, focusten op contextmapping. De resterende drie focusgroepen of 

gebruikersonderzoek 2, richtte zich voornamelijk op co-creatie. De focusgroepen vonden allen 

plaats bij Monkeyshot n.v., in Antwerpen. Gebruikersonderzoek 1 vond plaats op 25 maart 2015 en 

gebruikersonderzoek 2 vond plaats op 3 juni 2015. In totaal namen alle focusgroepen vier uur in 

beslag, waarbij ongeveer 30 minuten pauze waren inbegrepen. De focusgroepen werden door 

verschillende onderzoekers geleid; Lynn Van Camp (psycholoog), Dr. Jonne Oldenburg 

(psycholoog), Arthur Dauwe (psychiater in opleiding), Anneleen Vanhoudt (expert 

gebruikersonderzoek, Monkeyshot), Zineb Bouzammour (psycholoog in opleiding) en Lise Switsers 

(thesisstudent).  

Door de sterke emotionele impact van het onderwerp en de intensiviteit van de 

onderzoeksmethodologie werd er voor gekozen om met maximaal vier respondenten in één 

focusgroep aan de slag te gaan, om zo de betrouwbaarheid van de data te vergroten (Morgan, 

1996). Vier respondenten is groot genoeg voor een groepsdiscussie en klein genoeg voor de 

moderator om aandacht voor ieder individu te hebben (Sleeswijk Visser, Stappers, & Van der lugt, 

2005).  

Met het oog op de betrouwbaarheid en geldigheid werd de anonimiteit van de respondenten 

gewaarborgd. De respondenten werkten vervolgens vrijwillig mee. Bovendien werd er aan de 

respondenten geen valse voorstelling van zaken gegeven (Baarda et al., 2013; Savin-Baden & 

Major, 2013). Het was daarom noodzakelijk om voor de focusgroepen de onderzoeksopzet duidelijk 

te bespreken, zodat beide partijen over dezelfde informatie beschikken. De participanten kregen 

voor de start van de focusgroepen een informed consent om te tekenen zowel voor 

gebruikersonderzoek 1 alsook voor gebruikersonderzoek 2 (Bijlage 5). Voor de start van 

gebruikersonderzoek 1 werd aan de respondenten ook gevraagd om een korte vragenlijst in te 

vullen (Bijlage 4).  



 

 

15 

 

3.2 Verloop focusgroepen  

In het eerste gebruikersonderzoek, tijdens de eerste vier focusgroepen, werd de methode van 

contextmapping toegepast. Contextmapping is een creatieve exploratieve onderzoeksmethode 

om inzichten te verzamelen voor innovatie op het gebied van product en dienstontwikkeling 

(Hooper & Soute, 2013). Tijdens deze focusgroepen werd voornamelijk volgende onderzoeksvraag 

in rekening gebracht: Wat zijn de noden bij personen met een bipolaire stoornis op het vlak van 

zelfmanagement? Bij het tweede gebruikersonderzoek, tijdens de volgende drie focusgroepen, 

werd er voornamelijk gefocust op het doel en de functionaliteit van de zorgapplicatie. Tijdens deze 

focusgroepen werd de methode van Co-creatie toegepast. Hierbij lag de focus voornamelijk op de 

volgende onderzoeksvraag: Welke functionaliteiten moet een applicatie rond zelfzorg voor 

personen met een bipolaire stoornis bevatten? Co-creatie is een creatieve exploratieve 

onderzoeksmethode. Deze methode is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers 

worden betrokken bij het proces, in dit geval de ontwikkeling van een zelfzorgapplicatie (Prahalad 

& Venkat Ramaswamy, 2004; Sanders & Stappers, 2008).  

Deze onderzoeksmethoden zorgen ervoor dat de toekomstige gebruikers, personen met een 

bipolaire stoornis, bij het onderzoeksproces en de verdere ontwikkeling van een zelfzorgapplicatie 

worden betrokken. Het is belangrijk dat de respondenten als experts van hun ervaringen worden 

beschouwd. Door contextmapping en co-creatie te gebruiken als onderzoeksmethoden wordt een 

dieper inzicht in de behoeften en noden van de toekomstige gebruikers gecreëerd (Sleeswijk Visser 

& Visser, 2006). Tijdens de groepsgesprekken werden enkele creatieve technieken toegepast op 

basis van voorgestelde onderzoeksmethoden. Deze creatieve technieken worden verder toegelicht. 

Hierdoor werd gekozen voor het creëren van brainstormsessies tijdens de groepsgesprekken 

(Baarda et al., 2013). 

 

3.3 Gebruikersonderzoek 1: Contextmapping 

Contextmapping geeft een dieper inzicht in de behoeften, problemen en kansen rondom het 

dagelijkse gebruik van producten of diensten. In dit onderzoek gaat het over de ontwikkeling van 

een zelfzorgapplicatie. Het zorgt voor een weergave van de context van de toekomstige gebruiker 

(Hooper & Soute, 2013). Bij de deze focusgroepen werd er hoofdzakelijk gepeild naar de context 

van de gebruikers en werden hun noden in kaart gebracht. De deelnemers kunnen mee 

participeren en creatief nadenken over de ontwikkeling van het product. De bedoeling is dat ze het 

ontwikkelde product ook effectief in hun eigen leven zullen gebruiken (Sleeswijk Visser et al., 

2005).  

 

Wat mensen ervaren wordt vaak bepaald door verborgen behoeften of onbewuste kennis. Met 

creatieve technieken, worden deelnemers begeleid om hun kennis over hun ervaringen uit te 

drukken. Via deze methode is het mogelijk om toegang te verkrijgen tot verborgen behoeften van 

de respondenten (Sleeswijk Visser et al., 2005). 
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Tijdens gebruikersonderzoek 1 werd er gebruik gemaakt van zo’n creatieve technieken. Zo werd in 

het begin aan de respondenten gevraagd om een moodboard, een collage, te maken over hun 

positieve en negatieve zelfmanagementstrategieën die ze gebruiken, om hun ziekte al dan niet 

onder controle te houden. Het maken van een collage is een techniek om herinneringen en 

emotionele reacties te ontdekken (Stappers en Sanders, 2003). De volgende vragen werden 

gesteld aan de hand van hun moodboard: Wat doe je en werkt wel? Wat doe je en werkt niet? Wat 

doe je niet en werkt wel? Wat doe je niet en werkt ook niet? Deze vragen hadden betrekking op 

het managen van hun bipolaire stoornis.  

 

Vervolgens kregen de respondenten de opdracht om hun collage persoonlijk voor te stellen, waarbij 

de moderator grondiger vragen stelde en notities maakte.  

De derde techniek die tijdens deze focusgroepen werd toegepast was een brainstormsessie binnen 

de focusgroep. De respondenten moesten aan de hand van hun collages hun 

zelfmanagementstrategieën omschrijven en deze op post-its rangschikken naargelang hoe 

aangenaam versus hoe effectief de strategie is.  

 

Na deze techniek werden de diverse collages met de strategieën kort toegelicht voor alle 

respondenten, de gehele groep van zestien personen. Vervolgens werden de strategieën aan de 

hand van een puntensysteem geclusterd. Iedere respondent mocht drie belangrijke 

zelfmanagementstrategieën aanduiden. Deze werden vervolgens geclusterd waardoor er vier 

hoofdstrategieën werden gekozen door de gehele respondentengroep.  

Tot slot gingen de focusgroepen terug afzonderlijk, in de kleinere focusgroepen van maximaal vier 

respondenten, te werk. Ze moesten per groep brainstormen over een hoofdstrategie.  

 

Deze creatieve technieken: collages maken, brainstormen, ideeën presenteren zijn creatieve 

technieken die gebruikt worden bij contextmapping (Sleeswijk Visser, 2012). Aangezien dit 

onderzoek zo dicht mogelijk bij het verhaal van de respondenten wil blijven, was een flexibele 

opstelling gewenst. De moderator zorgt dat het onderwerp hetzelfde bleef tijdens het 

groepsgesprek, maar laat de respondenten toe om af te wijken van de vragen (Baarda et al., 

2013; Savin-Baden & Major, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht creatieve methoden: Contextmapping 
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Creatieve oefening Toelichting Voorbeeld 

Respondenten deelden hun 

ervaringen met betrekking tot het 

managen van hun bipolaire 

stoornis en visualiseren dit aan 

de hand van een collage 

Volgende vragen werden gesteld: 

Wat doe je? En werkt wel?  

Wat doe je? En werkt niet? 

Wat doe je niet? En werkt wel? 

Wat doe je niet? En werkt niet? 

 

 

Presentatiemoment De deelnemers lichtten het ‘waarom’ 

toe aan de hand van hun collage. 

 

Zelfmanagementstrategieën 

definiëren - Brainstormen - 

De brainstorming om de 

zelfmanagement-strategieën te 

definiëren gebeurde aan de hand van 

de collages. 

Vervolgens werden deze strategieën 

gerangschikt naar hoe aangenaam vs. 

hoe effectief de strategie is.  

 

Strategieën werden geselecteerd Aan de hand van een puntensysteem 

werden er vier hoofdstrategieën 

gekozen door de respondenten. 

Volgende vier hoofdstrategieën werden gekozen:  

- Liefde en relaties  

- Kennis over jezelf en stoornis 

- Rust en vermijden van prikkels 

- Psychologische ondersteuning te bieden  

Brainstorming De vraag ‘hoe kan een product je 

ondersteunen om … ’ werd aan de 

hand van de gekozen strategieën 

afgetoetst bij de deelnemers.  
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3.4 Gebruikersonderzoek 2: Co-creatie  

Tijdens de co-creatie sessie werden respondenten uitgenodigd om samen een zelfzorgapplicatie te 

ontwerpen. Deze activiteit geeft enerzijds een duidelijk beeld van de noden en wensen van de 

eindgebruikers. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid om snel een ontwerp af te toetsen. Enkele 

voorwaarden voor een succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, openheid 

en vertrouwen. Deze voorwaarden kunnen het best gerealiseerd worden in een gestructureerd 

creatief proces, onder begeleiding van de moderatoren (Prahalad & Venkat Ramaswamy, 2004; 

Sanders & Stappers, 2008).  

 

De eerste creatieve techniek die tijdens gebruikersonderzoek 2 werd toegepast had betrekking op 

enkele probleemstellingen. De respondenten werden bevraagd aan de hand van 

probleemstellingen. Deze probleemstellingen werden opgesteld op basis van gebruikersonderzoek 

1. De vier gekozen zelfmanagementstrategieën die de respondenten als de belangrijkste 

strategieën beschouwden, waren: liefde en relatie, psychologische ondersteuning, kennis over 

jezelf en stoornis, rust en vermijden van prikkels. Voorbeelden van probleemstellingen die werden 

bevraagd bij de respondenten:  

 

o Je ervaart een crisis, hoe zou je dit aan de app duidelijk maken? Hoe kan de app 

eventueel een signaal versturen naar de hulpverlening, familie of vertrouwenspersoon?  

o De app zorgt ervoor de je genoeg slaap krijgt. Die geeft suggesties. 

o Stel iemand wil weten hoe het met je gaat, hoe kan de app dit eventueel duidelijk maken? 

o Je wil graag leren van lotgenoten, hoe zou de app daarbij kunnen helpen?  

 

Eerst schreven de respondenten hun antwoord individueel op een post-it en daarna bespraken de 

respondenten hun antwoorden binnen hun focusgroep. De post-its werden vervolgens verzameld 

op een groot post-it vel. 

 

Tijdens de volgende techniek moesten de respondenten gezamenlijk binnen hun focusgroep een 

zelfzorgapplicatie ontwerpen. Aan de hand van een flyer maakten ze een creatie van een 

zelfzorgapplicatie. Op deze flyer kwamen volgende elementen terug: naam, slogan, doelgroep, 

voornaamste zelfmanagementstrategie, afbeelding, prijs en eventueel verdere uitleg.  

 

Vervolgens moesten de verschillende focusgroepen hun ontwerp aan elkaar voorstellen. De 

respondenten van de verschillende focusgroepen presenteerden de applicaties aan elkaar met 

bijhorende uitleg. Vragen werden gesteld en opmerkingen gegeven. De laatste creatieve oefening 

bestond uit het ontwerpen van een zelfzorgapplicatie, maar ging specifieker in op de schermen van 

zo’n applicatie. De respondenten moesten binnen hun focusgroep de schermen van een applicatie 

ontwerpen en deze tekenen op post-its. Tot slot werd dit beëindigd aan de hand van een 

presentatiemoment met vragen en opmerkingen die gesteld werden door de gehele 

respondentengroep. 



Overzicht creatieve methoden: Co-creatie 
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Creatieve oefening Toelichting Voorbeeld   

Probleemstelling De respondenten werden bevraagd 

aan de hand van enkele 

probleemstellingen hoe de applicatie 

een oplossing zou kunnen bieden.  

  

Een zelfzorgapplicatie 

ontwerpen 

Aan de hand van een flyer maakten 

ze een creatie van een 

zelfzorgapplicatie. Op deze flyer 

kwamen volgende elementen terug: 

naam, slogan, doelgroep, 

voornaamste 

zelfmanagementstrategie, afbeelding, 

prijs en eventueel verdere uitleg.  

 

  

Presentatiemoment De focusgroepen presenteerden de 

applicaties aan elkaar met bijhorende 

uitleg. Vragen werden gesteld en 

opmerkingen gegeven. 

  

Ontwerpen schermen van 

de applicatie 

Deelnemers ontworpen de schermen 

van een applicatie en tekenden deze 

op post-its. De deelnemers moesten 

de applicatie verder, specifieker 

uitwerken. 

  

Presentatiemoment De focusgroepen presenteerden de 

applicaties aan elkaar met bijhorende 

uitleg. Vragen werden gesteld en 

opmerkingen gegeven. 
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4. Analyseprocedure van gebruikersonderzoek 1 en 2  

De kwalitatieve data die uit de focusgroepen gegenereerd werden zijn zeer rijk en divers. Door de 

creatieve technieken hebben de respondenten vele verhalen, ideeën en verwachtingen verteld die 

op het onderwerp betrekking hebben. Het ontdekken van onverwachte ideeën, het exploreren van 

de context van de toekomstige gebruiker is het doel van de analyses (Sleeswijk Visser et al., 

2005). 

 

Op basis van de literatuur en de terugkoppelingen van de focusgroepen, ontstond een 

analyseschema. De data werd opgedeeld in tekstfragmenten, labelen, ordenen en categoriseren ze 

volgens de open codering – methode, een techniek die de kans op het verkrijgen van nieuwe 

inzichten vergroot. Aan de getranscribeerde gesprekken werden labels toegekend. Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van het programma MAXQDA. Labelen is het toekennen van een naam of code 

aan vergelijkbare tekstfragmenten. Een code geeft het verband weer tussen de woorden van de 

respondenten en het conceptueel kader, onderzoeksvragen. Om dit proces te vergemakkelijken 

werd een labelschema opgesteld, waarin elk kernlabel met bijhorende sublabels werd opgesomd. 

Na de analyse werden verbanden gezocht tussen de concepten en werden deze gekoppeld aan 

reeds bestaande vaststellingen in de literatuur (Baarda et al., 2013; Savin-Baden & Major, 2013).  
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Deel 3: Resultaten  

Het derde deel ‘Resultaten’ bevat de resultaten van het onderzoek en bestaat uit twee delen. Deze 

twee delen omvatten de twee hoofdthema’s in de onderzoeksvragen. Het eerste deel heeft 

betrekking op de noden van personen met een bipolaire stoornis inzake zelfmanagement. In dit 

deel worden de resultaten van gebruikersonderzoek 1, de contextmapping besproken. De 

onderzoeksvraag luidt hier: wat zijn de noden van personen met een bipolaire stoornis op het vlak 

van zelfmanagement? Het tweede deel bespreekt de noden met betrekking tot de functionaliteit 

van een zelfzorgapplicatie voor personen met een bipolaire stoornis. In het tweede deel worden de 

resultaten van gebruikersonderzoek 2, co-creatie toegelicht.  

 

Tijdens de focusgroepen werd er zeer veel ruimte gelaten voor persoonlijke inbreng zodat de 

respondenten hun eigen ideeën naar voor konden brengen. Hierdoor is het zeer moeilijk om de 

noden en verwachtingen van de respondenten met betrekking tot een zelfzorgapplicatie op één lijn 

te brengen. Het is daarom van belang vooral op zoek te gaan naar factoren die alle respondenten 

belangrijk vinden. De gekozen thematieken voor zowel de analyses van gebruikersonderzoek 1 als 

gebruikersonderzoek 2 zijn geselecteerd door middel van de literatuur en de terugkoppeling van de 

focusgroepen (Baarda et al., 2013). 
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1. Gebruikersonderzoek 1: Contextmapping 

De belangrijkste aspecten die de respondenten aangaven voor hun nood aan ondersteuning met 

betrekking tot zelfmanagement worden toegelicht. Deze noden worden aan de hand van enkele 

onderwerpen die naar voor kwamen tijdens de focusgroepen toegelicht: psycho-educatie (1), het 

vermijden van prikkels en rust (2), dagelijkse routine (3) en tot slot het belang van sociale 

contacten (4). Onderstaand figuur (figuur 2, pag. 22) geeft een overzicht van de noden van 

personen met een bipolaire stoornis omtrent hun zelfmanagement.  

 

 

 Figuur 2: overzicht noden omtrent zelfmanagement 
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1.1 Psycho-educatie  

Bij de analyse van psycho-educatie worden de volgende thema’s behandeld: eigen ziekte-inzicht 

verwerven naargelang van het gedrag, educatie of informatie over hun bipolaire stoornis inwinnen, 

medicatie en tot slot therapie.  

Ziekte-inzicht  

Alle respondenten gaven aan dat inzicht in hun ziekte verwerven uitermate belangrijk is om hun 

zelfzorg te verbeteren. Hierbij ervaren ze een nood aan ondersteuning. Het is voor hen niet evident 

om tijdig ziekte-inzicht te verwerven. Op het moment dat patiënten een episode meemaken, is het 

besef er maar komt geboden hulp meestal te laat. Vroegtijdige detectie zou hen kunnen aanzetten 

om sneller hulp te zoeken.  

 

Respondenten gaven aan dat het bijhouden van een stemmingsdagboek, ook wel lifechart 

genoemd, (Kupka et al., 2008) zeer handig is om een beter inzicht in hun ziekte te krijgen. Ze 

gaven aan dat het verre van aangenaam is om zo’n dagboek op regelmatige tijdstippen bij te 

houden. Verschillende respondenten hebben reeds gebruik van gemaakt van een papieren versie. 

Sommigen hebben ook ervaring met een digitale versie van een signaleringsplan. Ondanks het 

lastige gebruik van zowel de papieren als de digitale versie vinden de meesten het wel een zeer 

nuttig hulpmiddel. Het helpt volgens de respondenten wel om meer routine en ziekte-inzicht te 

krijgen maar ze geven toe dat ze het nooit lang volhielden om een dergelijk dagboek bij te houden. 

Wanneer professionele hulpverleners zoals een psychiater of een psycholoog hen verplichtten een 

dagboek bij te houden, beweerden de respondenten dat ze het langer volhielden. Maar bij het 

wegvallen van de verplichting stopten de meesten met het bijhouden van een dagboek ook al 

beseften ze dat ze hierdoor hun ziekte beter onder controle konden houden. 

Meer controle over hun eigen leven krijgen is waar het bij de respondenten met een bipolaire 

stoornis om gaat. Ze willen de kwaliteit van hun leven vergroten door een beter inzicht in hun 

ziekte te verwerven. Enkele respondenten gaven aan dat de applicatie een spiegel van hun gedrag 

zou moeten zijn. Een respondent merkte op dat het verkrijgen van ziekte-inzicht zeer persoonlijk is 

aangezien het samenhangt met triggers en gedrag. Triggers zijn een aanleiding van de episode. 

Stress, alcohol en slaaptekort kunnen bijvoorbeeld triggers zijn waardoor patiënten in een episode 

terecht komen (Proudfoot, 2011).  

 

Een andere respondent geeft aan dat, wanneer ze zich in een manische episode bevindt, heel veel 

aankopen doet en hierdoor haar rekening snel in het rood staat. Wanneer patiënten een spiegel 

van hun gedrag kan worden voorgehouden, kunnen ze meer inzicht in hun ziekte krijgen. De 

respondent geeft aan dat het een groot probleem is dat ze zelf niet aanvoelt wanneer ze zich in een 

episode bevindt. Het is moeilijk voor haar om te beschrijven hoe ze zich voelt. Haar dagelijkse 

bezigheden beschrijven zou haar daarom meer inzicht verschaffen in het verloop van haar ziekte.  

De respondenten haalden aan dat ondersteuning bij zelfmonitoring op basis van hun gedrag hen 

zou helpen om hun bipolaire stoornis onder controle te houden. Ook binnen het onderzoek van 

Suto et al.(2010) bleek dit een belangrijk aspect.  
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Informatie 

Een ander thema binnen psycho-educatie is informatie verwerven. De respondenten hebben nood 

aan informatie over medicatie, beschikbare hulpverlening en het verloop van hun ziekte. Soms 

worden ze onvoldoende geïnformeerd over de beschikbare hulpverlening of weten ze niet waar ze 

voor de juiste informatie terecht kunnen. Zo vertelt een respondent dat wanneer hij zich in het 

buitenland in een noodsituatie of crisis begeeft, hij niet de juiste hulp kan krijgen. Aangezien hij in 

het buitenland moeilijk contact kan opnemen met zijn zorgverleners uit België, ervaart hij dit als 

een probleem. Hij zou in dit geval een betere ondersteuning willen en meer en concrete informatie 

over de informatie-uitwisseling met buitenlandse hulpverleners. Een andere respondent gaf aan dat 

ze soms het gevoel heeft dat ze nergens terecht kan voor juiste en persoonlijke informatie. Ze 

wordt van de ene hulpverlener naar de andere gestuurd maar kan nergens terecht. Tot slot gaf een 

respondent aan dat ze veel leert en leest over bipolaire stoornissen en dat dit haar helpt om haar 

ziekte beter te managen. (vb. “Belangrijk en helpt mij echt wel, dat is leren over bipolaire stoornis 

en daarover lezen enzo.”) A6 (vrouw, 24 jaar).  

 

Volgens de respondenten zou de applicatie nuttig zijn om de juiste informatie te raadplegen 

wanneer het nodig is. Deze informatie moet correct zijn maar ook heel breed : gaande van 

klinische informatie, informatie over zelfmanagementstrategieën, informatie over beschikbare 

hulpverlening tot de beschikbare informatie over openingsuren van hulpcentra en over 

lotgenotenverenigingen. Enkele respondenten gaven aan dat de applicatie alle betrouwbare 

informatie over hun bipolaire stoornis zou moeten bevatten.  

Medicatie 

Een volgend belangrijk aspect binnen psycho-educatie heeft betrekking op de medicatie. Dit wordt 

verder toegelicht.  

 

De meeste respondenten nemen dagelijks medicatie. Ze vermeldden geen problemen om hun 

medicatie consequent en met regelmaat te nemen. Volgens de respondenten helpt medicatie om 

hun ziekte onder controle te houden. (vb. “Geen probleem om consequent de medicatie te nemen, 

omdat het ook effectief nodig is en werkt.“) A5 (vrouw, 37 jaar). Een dagelijkse inname is voor 

sommigen wel moeilijk. Als oorzaken voor een inefficiënt gebruik noemden ze te weinig structuur 

en geen regelmaat. Ook hier zou de applicatie nuttig zijn om bijvoorbeeld een herinnering te sturen 

of een dagelijkse aanmoediging. Opvallend is dat veel van de respondenten aangaven dat ze last 

hebben van eetbuien door hun medicatie. Eetbuien werden als meeste vervelende bijwerking van 

de medicatie genoemd. (vb. “Vreselijk veel last van eetbuien, ik eet gewoon alle stress en emoties 

weg.’’) A4 (vrouw, 47 jaar).  

Of het gebruik van de applicatie hen zou kunnen ondersteunen om deze bijwerkingen te 

verminderen, wisten de respondenten niet.  
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Therapie 

Tot slot wordt kort het aspect ‘therapie’ als onderdeel van de psycho-educatie benaderd. Opvallend 

is dat therapie via een mobiele zelfzorgapplicatie amper genoemd werd tijdens de 

groepsgesprekken. Respondenten vinden het face-to-face contact met de psycholoog of therapeut 

zeer belangrijk. Sommigen gaven aan dat therapie via een mobiele zelfzorgapplicatie wel een 

meerwaarde of ondersteuning zou kunnen bieden.  

 

1.2 Het vermijden van prikkels 

Een volgend onderwerp dat uitgebreid werd besproken tijdens de groepsgesprekken heeft 

betrekking op het vermijden van prikkels. De respondenten vonden dat internet, sociale media en 

onder meer smartphones en tablets hun prikkels verhogen en hen afleiden. Gevolgen zijn vaak een 

verstoord slaappatroon en hierdoor meer vermoeidheid en minder structuur in de dagelijks 

activiteiten. Daarom is het voor de respondenten belangrijk dat de applicatie niet teveel afleidt of 

hen motiveert waardoor ze continu met de applicatie zouden bezig zijn. De applicatie moet zowel 

motiveren als rust geven. Een respondent gaf aan dat wanneer de applicatie dagelijks stil valt 

tussen bepaalde uren, dit onnodige prikkels kan vermijden. (vb. “De applicatie uitschakelen tussen 

bepaalde uren, gewoon stil.“) A12 (man, 41 jaar). Verplichte rustmomenten inlassen zou voor een 

andere respondent een oplossing zijn.  

 

Enkele respondenten vertelden dat een ordelijke omgeving ook belangrijk is om prikkels te 

vermijden. Wanorde prikkelt hen teveel en frustreert hen. Ze vinden het dan weer niet evident om 

op regelmatige tijdstippen op te ruimen. (vb. “Chaos lokt blokkade uit bij mij, maar het is niet 

evident om alles op orde te houden.”) A4 (vrouw, 47 jaar). De applicatie zou hen kunnen 

aanmoedigen om dagelijks op te ruimen en orde te brengen in hun huishouden.  

Rust  

De meeste respondenten zijn ervan overtuigd dat drukte en stress zeer negatief zijn voor hun 

gemoedstoestand en proberen stress dan ook zoveel mogelijk te vermijden. (vb. “Drukte en stress 

en chaos probeer ik te vermijden.”) A5 (vrouw, 37 jaar). Zo haalde een respondent aan dat ze op 

haar werk ook nood heeft aan rust, zo krijgt ze meer tijd om haar takenpakket tot een goed einde 

te brengen en laat haar werk het toe om rustpauzes te nemen wanneer zij dat nodig acht. De 

meeste respondenten vermeldden dat voltijds werken niet haalbaar voor hen is.  

 

Respondenten deelden verder mee dat bijvoorbeeld bewegen, wandelen, sporten of gewoon 

muziek beluisteren rustgevend zijn en hun zelfzorg kunnen verbeteren. Ondersteuning hierin zou 

de respondenten helpen om deze activiteiten regelmatiger uit te oefenen. Weliswaar spelen hier de 

persoonlijke interesse en de voorkeur mee.  
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Een respondent zei dat een applicatie die hem oefeningen in mindfulness, relaxatie of 

ademhalingsoefeningen aanleert met bijhorende rustgevende muziek hem rustig zou maken en 

hem motiveren. Voor hem zou het nuttig zijn als dit aan de applicatie wordt toegevoegd. Anderen 

vinden deze activiteiten dan weer helemaal niet aangenaam. 

1.3 Dagelijkse routine  

Dit onderwerp lijkt in eerste instantie op het vorige besproken onderwerp ‘vermijden van prikkels’ , 

vermits de respondenten regelmatig het belang hiervan aanhaalden, wordt dit onderwerp apart 

toegelicht. 

 

‘Dagelijkse routine en rust’ kwam bij de respondenten ook vaak naar voor als een aspect waar ze 

om meer ondersteuning vragen. Rond hetzelfde uur gaan slapen en opstaan bijvoorbeeld. (vb. 

“Slapen is heel effectief en nuttig, te veel slapen is ook weer niet goed, structuur daarin, ja zo’n 

goede balans toch niet simpel hoor.”) A11 (man, 28 jaar). Een goede slaaphygiëne vinden ze 

noodzakelijk maar de meesten ervaren hier moeilijkheden. (vb. “Ik heb het gevoel, hoe meer ik 

slaap of goede slaap heb, dat ik mij in de dag beter voel.”) A5 (vrouw, 37 jaar).  

(vb. “Mijn slaap is echt een heel groot probleem, ik vind dat zo moeilijk om rond 11 uur te gaan 

slapen en om 8uur op te staan. Als het echt erg is dan ben ik tot 5 uur wakker en kom ik pas na de 

middag uit mijn bed. Daar moet ik echt iets aandoen.”) A6 (vrouw, 24 jaar). 

 

Een respondent geeft aan dat wanneer je x-aantal nachten onvoldoende geslapen hebt, het handig 

zou zijn hiervan een melding te krijgen. Op die manier zou je je activiteiten kunnen aanpassen 

voor de komende dagen en zo extra rust hebben. 

Respondenten gaven aan dat niet enkel structuur in hun slaapgewoonten belangrijk is maar ook 

structuur in hun dagelijkse activiteiten. Een agenda zou hier volgens de respondenten kunnen 

helpen. (vb. “Schema’s en planningen volgen, zou zeker helpen, maar het lukt mij niet. Dat houdt 

mij momenteel het meest tegen in mijn leven.”) A6 (vrouw 24 jaar).  

 

Een respondent vertelde dat wanneer hij meer structuur zou hebben in zijn dagelijkse activiteiten, 

hij automatisch meer structuur zou hebben in zijn slaappatroon. (vb. “De structuur is het 

moeilijkste in slapen, dat is mijn grote probleem. Geen vaste dagelijkse dagstructuur is het de 

voornaamste oorzaak van geen structuur tijdens mijn nacht.”) A4 (vrouw 47 jaar).  

Respondenten vermeldden dat structuur in hun leven brengen en deze behouden de belangrijkste 

functie van de applicatie zou moeten zijn. (vb. “Applicatie om meer structuur te krijgen.”) A8 

(vrouw, 37 jaar). Een agendafunctie met herinneringen in de applicatie zou hen hierbij kunnen 

helpen. 
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1.4 Sociale contacten  

De respondenten vermeldden dat zowel sociale relaties als contacten met lotgenoten van belang is 

zijn om hun bipolaire stoornis beter onder controle te krijgen. Vooral contact met lotgenoten om 

ervaringen, informatie en tips uit te wisselen, vinden ze belangrijk. Ook hier kan de applicatie 

ondersteuning bieden.  

 

Verder noemden ze sociale relaties onderhouden ook belangrijk. (vb. “Dat is heel belangrijk goede 

relaties voor mij, voor steun. Maar als het dan fout gaat in een relatie is dat ne trigger van 

jewelste, ja dan loopt het fout hoor.”) A6 (vrouw 24 jaar). Op die manier kunnen ze hun contacten 

op de hoogte houden van hun welbevinden en sneller en makkelijker contact opnemen als ze hulp 

nodig hebben. Ze merkten wel op dat, als het verkeerd gaat met de belangrijkste personen in hun 

leven, hun naaste familieleden of partner, dit een aanleiding kan zijn om te hervallen. (vb. “Of 

terwijl ne topper, als dat goed gaat is dat heel effectief, mijn relatie is mijn grootste steunpilaar, 

maar als het fout zou gaan dan gaat het heel fout met mij ook.”) A4 (vrouw 47 jaar).  

Hierbij vinden de respondenten ‘eigenaarschap’ een belangrijk facet van de applicatie. Een aantal 

respondenten vond dat familieleden of vrienden niet zo maar zonder hun toestemming op de 

hoogte mogen worden gebracht van de gegevens in de zelfzorgapplicatie. (vb. “Ik zou zelf controle 

willen hebben. Ik zou het niet prettig vinden als vijf mensen automatisch bericht krijgen.”) A8 

(vrouw, 37 jaar).  

 

Enkele respondenten zouden het wel handig vinden als hun familie-, gezinsleden of vrienden 

automatisch op de hoogte gebracht zouden worden. Aangezien ze zelf niet snel hulp durven 

vragen, zou het voor hen wel nuttig zijn als familie of vrienden automatisch worden ingelicht over 

hun gemoedstoestand. Voor een respondent is deze informatie automatisch doorgeven zelfs de 

kernopdracht van een zelfzorgapplicatie: laten weten aan anderen wanneer het minder goed gaat. 

(vb. “Als je bipolaire stoornis hebt, moet je aanvaarden dat je leven niet perfect is, maar daarom 

niet slecht. Ik wil aan anderen laten weten wanneer het minder goed gaat, daar zou de applicatie 

mij bij kunnen helpen.”) A12 (man, 41 jaar). Deze respondenten wezen ook op het belang van het 

eigenaarschap van de applicatie. Ze moeten zelf kunnen beslissen wanneer en wie op de hoogte 

wordt gebracht van hun gemoedstoestand via de applicatie. Dit zouden ze bijvoorbeeld kunnen 

instellen in het begin, bij het gebruik van de applicatie.  

 

2. Tussentijdse conclusie gebruikersonderzoek 1 

De belangrijkste aspecten waarbij de respondenten ondersteuning vragen zijn rust en het 

vermijden van prikkels. Ook dagelijkse routine, vooral meer routine in het slaappatroon, maar ook 

in het eetpatroon, het nemen van medicatie zijn factoren waarbij ze extra ondersteuning wensen. 

Een beter inzicht in hun ziekte krijgen aan de hand van hun gedrag is een ander belangrijk aspect 

dat naar voor kwam. Tot slot is het voor de respondenten ook belangrijk sociale contacten te 

onderhouden met familie, vrienden en lotgenoten om beter te kunnen omgaan met hun ziekte en 

controle over hun leven te krijgen. 
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3. Gebruikersonderzoek 2: Co-creatie 

De resultaten van gebruiksonderzoek twee of de cocreatie hebben betrekking op de functionaliteit 

van de zelfzorgapplicatie. De focus ligt op de noden van personen met een bipolaire stoornis met 

betrekking tot het gebruik van een zelfzorgapplicatie. De onderzoeksvraag is vervolgens: Welke 

functionaliteiten moet een applicatie rond zelfzorg voor personen met een bipolaire stoornis 

bevatten? Onderstaand figuur (figuur 3, pag. 28) geeft een overzicht van de functionaliteiten die 

een zelfzorgapplicatie zou moeten bevatten volgens personen met een bipolaire stoornis.  

 

 

Figuur 3: Overzicht functionaliteiten  
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3.1 Gepersonaliseerd 

Uit de focusgroepen van de co-creatie komt heel duidelijk naar voren dat de respondenten het 

belangrijk vinden om een gepersonaliseerde applicatie te gebruiken. (vb. “Het moet gewoon 

allemaal gepersonaliseerd zijn.”) A8 (vrouw, 37 jaar). Velen geven aan dat het omgaan met hun 

ziekte zeer persoonsgebonden is. De respondenten deelden mee dat een persoonlijke invulling bij 

de applicatie zeer belangrijk is. (vb. “Dit werkt voor mij, maar daarom niet voor iemand anders.”) 

A8 (vrouw, 37 jaar). Het vergroot hun engagement en het zelfbeheer tegenover de applicatie 

wanneer deze gepersonaliseerd zou zijn. De respondenten willen kiezen welke functies van de 

applicatie ze gebruiken en welke functies niet op basis van hun specifieke behoeften. Ze willen de 

regie over hun aandoening voeren, dus ook over de zelfzorgapplicatie. De respondenten vergelijken 

het met facebook. Net zoals je facebook kan gebruiken zoals je zelf wil, kan je de informatie van 

de applicatie delen met wie en hoe je zelf wilt. Een belangrijk aspect hierbij is dat de applicatie 

suggesties zou moeten maken met informatie. De applicatie zou voor de respondenten als een 

soort coach moeten functioneren die hen moet leren om hun aandoening beter onder controle te 

houden. Zelfbeheer is hier cruciaal. Volgens de respondenten zou een gepersonaliseerde applicatie 

zeker de betrokkenheid vergroten.  

 

Verschillen in het gebruik gaan ook verder dan enkel het inhoudelijk gebruik van de applicatie. 

Respondenten vermeldden verschillen tussen het actief of passief gebruiken van de applicatie. 

Enkele respondenten gaven aan dat ze een gepersonaliseerd applicatie zeer actief zullen gebruiken. 

(vb. “Ik zou een standaard app maken en dan kan je zelf functies toevoegen, verwijderen. Dat vind 

ik belangrijk.”) A8 (vrouw, 37 jaar). Sommige respondenten gaven aan dat ze de applicatie nooit 

actief maar eerder passief zouden gebruiken. (vb. “Zo weinig mogelijk input, veel output.”) A12 

(Man, 41 jaar). Een andere respondent: “Ik wil niet iedere dag geconfronteers worden met een 

bipolaire stoornis. Ik wil die applicatie niet iedere dag gebruiken. […] Alleen als ge het echt nodig 

hebt. […] Ze moeten maar ne goede app ontwikkelen die dat kan.”) A14 (man, 29 jaar). Hiermee 

bedoelden deze respondenten dat ze nooit of toch niet dagelijks bijvoorbeeld een agenda over hun 

gemoedstoestand zouden willen invullen in de applicatie. Ze vonden vooral dat een applicatie op 

bepaalde momenten output moet geven zoals suggesties en informatie.  

3.2 Interventies 

Noodknop 

Wanneer aan de respondenten gevraagd werd om een applicatie te ontwerpen, wezen ze allen op 

het belang van een SOSknop, een soort nood- of crisisknop in de applicatie. Deze kan weer 

persoonlijk worden afgestemd met professionele hulp, familie en vrienden. Enkele respondenten 

gaven aan dat dit automatisch zou kunnen plaatsvinden in een crisisplan. Anderen zouden zelf de 

controle over de applicatie willen en gaven aan dat ze absoluut niet willen dat er automatisch en 

zonder hun toestemming contact met familie of vrienden wordt gemaakt.  
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Andere interventies 

Voorts vermeldden de respondenten dat, wanneer de applicatie binnen de gezondheidszorg en door 

de hulpverleners wordt gebruikt, ze ook trouwer zullen zijn aan de zelfzorgapplicatie. Volgens hen 

zou het makkelijk zijn om informatie uit de applicatie te halen, af te drukken en/of door te sturen 

naar familie maar ook om te delen met de hulpverlening.  

 

Een volgend aspect is dat de respondenten het belangrijk vinden om via de applicatie hulp te 

krijgen zoals tips om hun zelfmanagement te verhogen. Zoals in de vergelijking met facebook werd 

aangehaald, is het belangrijk dat de applicatie ook iets teweeg brengt en resultaten genereert zoals 

bijvoorbeeld suggesties geven of het opstellen van een actieplan. Niet enkel ziekte-inzicht maar 

ook echte hulp is voor hen van belang. Zo suggereerden enkele respondenten de mogelijkheid om 

een applicatie te ontwikkelen waarbij je in contact komt met lotgenoten en elkaar tips geeft. Deze 

tips kunnen dan volgens populariteit en efficiëntie worden geordend. Ook een forum om informatie 

uit te wisselen, zou nuttig zijn. Een respondent wees ook op het belang van privacy bij het instellen 

van een forum met lotgenoten. Dit gebeurt volgens haar best onder toezicht.  

3.3 Eenvoud 

Bovendien vonden de respondenten ook dat de applicaties tips en informatie op een positieve en 

bemoedigende toon moeten geven. (vb. “De tekst van de alert moet positief bemoedigend, 

interactief zijn. Niet zeggen van ‘pas op’ maar wel positief benaderen, meer van: ‘ik heb gezien 

dat..’ “) A8 (vrouw, 37 jaar). Ook een eenvoudig taalgebruik is aangewezen want een complexe 

taal zou een negatief effect hebben. De respondenten vonden het wel belangrijk dat de applicatie 

visueel aantrekkelijk zou zijn: speels, aangenaam om naar te kijken. Een grafiek voor hun 

gemoedstoestand zou volgens hen een goed idee zijn.  

3.4 Gamification  

Het invoeren van games of spelelementen in de applicatie werd amper aangehaald tijdens de 

focusgroepen. De respondenten geven aan dat het nog altijd om een medische applicatie gaat die 

ernstig moet worden genomen. Anderzijds mogen er wel kleine, beperkte spelelementen inzitten 

om hen te motiveren en hen niet te sterk prikkelen of afleiden. 

4. Tussentijdse conclusie gebruikersonderzoek 2  

Voor de respondenten moet bij de ontwikkeling van een applicatie rekening gehouden worden dat 

de applicatie tips, strategieën of een actieplan op basis van de gemoedstoestand kan geven. Ook 

vonden alle respondenten het cruciaal dat de applicatie gepersonaliseerd en eenvoudig is. Wat de 

visualisatie betreft verkozen de respondenten een visueel aantrekkelijke applicatie die de 

informatie op een leuke manier overbrengt. Zo mag de applicatie grafieken bevatten. Tot slot 

willen ze zelf de regie over de applicatie. Dit zijn relevante aspecten die de gebruiksvriendelijkheid 

en de bruikbaarheid op langere termijn van de applicatie ten goede zullen komen.  
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Deel 4: Discussie en conclusie 

De interpretatie van de resultaten volgt nu in deel 4 van deze masterthesis. Conclusies worden 

getrokken worden uit het onderzoeksmateriaal (Baarda, et. al., 2013). De opbouw van het vierde 

deel gaat als volgt: de bespreking, de beperkingen van het eigen onderzoek, de praktische en 

beleidsaanbevelingen, de aanbevelingen voor verder onderzoek, en als laatste de conclusie van het 

gehele werkstuk.  

1. Bespreking 

Het doel van dit onderzoek is een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen die peilen naar 

de criteria waaraan een zelfzorgapplicatie voor personen met een bipolaire stoornis moet voldoen. 

Zowel omtrent hun noden aangaande de ondersteuning van hun zelfmanagement als hun noden 

aangaande de functionaliteiten van een mHealthapplicatie.  

 

Vooreerst worden de noden van personen met een bipolaire stoornis inzake zelfzorg besproken. 

Het antwoord op volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de noden van personen met een 

bipolaire stoornis op het vlak van zelfmanagement?” wordt toegelicht.  

De participanten wijzen op hun behoefte van ondersteuning aangaande diverse 

zelfmanagementstrategieën. De zelfmanagementstrategieën vanuit het onderzoek van Murray et 

al.(2010) komen ook tijdens onze groepsgesprekken naar voor. De volgende 

zelfmanagementstrategieën zijn regelmatig aangehaald: slaap, rust, eten, bewegen, 

zelfmonitoring, reflectieve en meditatieve technieken, educatie over bipolaire stoornissen, relaties 

onderhouden met anderen en tot slot een actieplan opstellen.  

 

Opvallend is dat de respondenten niet veel aandacht hebben voor de zelfmanagementstrategie 

waarbij reflectieve en meditatieve technieken worden gebruikt. Een uitdrukkelijke behoefte aan 

ondersteuning van deze zelfmanagementstrategie is er niet. Terwijl in het onderzoek van Murray et 

al.(2010) deze strategie wel belangrijk wordt geacht.  

Vervolgens is het opmerkelijk dat tijdens de groepsgesprekken zelfmonitoring uitermate 

belangrijk geacht wordt net als in het onderzoek van Murray et al.(2010). Ook uit het onderzoek 

van Ajoulat et al.(2007) blijkt de ontwikkeling van ziekte-inzicht enorm belangrijk. Bij de 

respondenten blijkt dat ze vooral inzicht in hun ziekte en gemoedstoestand willen krijgen door 

reflectie via hun gedrag. Een zelfzorgapplicatie zou hen hierbij zeker moeten ondersteunen. Op die 

manier zouden ze tijdig het verloop van hun ziekte kunnen detecteren.  

 

In het onderzoek van Bair et al.(2009) worden een aantal belemmeringen bij het gebruik van 

zelfmanagementstrategieën weergegeven. Zo zijn gebrek aan kennis over strategieën, gebruik aan 

sociale ondersteuning van familie en vrienden, in een depressieve episode zitten, gebrek aan 

onvoldoende medische communicatie, gebrek aan tijd of andere prioriteiten hebben (Bair et al., 

2009) ook belemmeringen die de respondenten belangrijk achten.  
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Het hanteren van verschillende zelfmanagementstrategieën kan een belangrijke factor zijn bij de 

ondersteuning van het zelfmanagement (Bair et al., 2009). Dit vinden de respondenten een 

cruciaal aspect, waarbij rekening mee moet gehouden worden in een zelfzorgapplicatie. Zo geven 

de respondenten aan dat ze via de applicatie ondersteuning moeten krijgen voor verschillende 

zelfmanagementstrategieën en dat ze vooral via de applicatie moeten kunnen kiezen welke 

ondersteuning zij wensen, dit naargelang hun persoonlijke noden.  

 

In het volgende deel wordt het antwoord op de tweede onderzoeksvraag besproken: “Welke 

functionaliteiten moet een applicatie rond zelfzorg voor personen met een bipolaire 

stoornis bevatten?”. 

 

In het algemeen uiten de respondenten hun nood aan coaching en het verwerven van inzicht in 

hun stemming via hun gedragingen. In die zin moet de applicatie voor de respondenten een coach 

zijn die hen een beter inzicht in hun ziekte geeft.  

Op basis hiervan komt de vraag: hoe dit aspect van coaching het best in een zelfzorgapplicatie 

wordt geïntegreerd? De respondenten gaven hier verschillende mogelijkheden aan. Een 

mogelijkheid is dat de applicatie zelf de coach zou zijn die suggesties geeft en als educator 

optreedt. Andere respondenten wijzen op het belang om de applicatie via de hulpverlening te 

gebruiken. Op die manier zou het coachen meer via de psycholoog of psychiater kunnen gebeuren. 

Dit komt overeen met ‘blended care’. Blended care is een behandeling door middel van internet-

based cognitieve gedragstherapie, ondersteund met kort face - to - face overleg met de 

hulpverleners zoals de psycholoog of de psychiater (Wilhelmsen et al., 2013). Dankzij blended care 

zou coaching kunnen integreren in de zelfzorgapplicatie. De respondenten halen aan dat wanneer 

de zelfzorgapplicatie door professionele hulpverlening zou worden ondersteund dit een beter effect 

zou hebben op het gebruik van de applicatie en de therapietrouw. Ook uit de literatuur blijkt dat 

deze ondersteuning door de professionele zorgverlening een belangrijke meerwaarde kan 

zijn bij het gebruik van een mHealth applicatie (Johansson & Andersson, 2012; Richards & 

Richardson, 2012; Spurgeon & Wright, 2010). Dit is een belangrijk aspect om mee rekening te 

houden.  

 

Enkele andere belangrijke elementen die naar voor komen met betrekking tot de functionaliteit van 

de applicatie zijn het belang van zelfbeheer en controle over de applicatie. De applicatie moet 

volgens de respondenten gepersonaliseerd worden. Mensen met een bipolaire stoornis moeten 

kunnen kiezen welke functies ze uit de applicatie gebruiken en hoe ze deze functies gebruiken. Uit 

de literatuur blijkt ook dat wanneer de patiënt eigenaar wordt van zijn zorgproces, de kwaliteit van 

de zorg zal verbeteren (Holmström & Röing, 2010). 

Het onderzoek van Torous en Powell (2015) beschrijft enkele verschillen binnen mobile health 

applicaties. Zo zijn er actieve en passieve applicaties. Actieve applicaties vereist concrete 

medewerking van de patiënt en passieve applicaties niet. Vervolgens stellen Torous en Powell 

(2015) ook een verschil in de aanbieding van de applicatie waarbij de applicatie een diagnostische 

rol heet en de symptomen bewaakt. Of de applicatie biedt interventies aan zoals mobiele therapie 

of herinneringen sturen met betrekking tot de gezondheid.  
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De voorkeur van de respondenten gaat uit naar een keuze tussen actief of passief gebruik, maar 

wel dat de applicatie interventies biedt, aangepast aan de hand van hun persoonlijk gedrag.  

 

Volgens Hamari et al., 2014 kan door het stellen van concrete doelen, feedback, het registreren 

van vooruitgang, het gezondheidsgedrag positief beïnvloed worden. Dit geven de respondenten ook 

aan als belangrijke interventies die de applicatie kan aanbieden om zo hun zelfmanagement te 

verhogen.  

 

Eenvoud blijkt uit de literatuur een belangrijk aspect waarbij rekening mee gehouden moet 

worden bij de ontwikkeling van een mHealth applicatie (Choi & Lee, 2012). Dit aspect komt ook 

naar voor bij de respondentengroep. Vervolgens geven de respondenten weinig aandacht aan het 

aspect van ‘gamification’ in een zelfzorgapplicatie. Terwijl uit onderzoek blijkt dat gamification in 

combinatie met mHealth applicaties de mogelijkheid heeft om het zelfmanagement van de patiënt 

te bevorderen (Miller, Cafazzo, & Seto, 2014).  

 

Tot slot is de aandacht voor privacygevoeligheid van de patiëntengegevens, bij de respondenten, 

gering. Uit de literatuur blijkt dat dit een belangrijk element is waarmee rekening moet worden 

gehouden binnen mHealth (Ryu, 2012). Desondanks werd dit door de respondenten oppervlakkig 

aangehaald.  

2. Beperkingen eigen onderzoek 

Zoals elk onderzoek heeft ook dit onderzoek een aantal beperkingen. In dit onderdeel wordt het 

eigen onderzoek kritisch onder de loep genomen. Ten eerst is er een keuze gemaakt om een 

kwalitatieve masterproef te schrijven. Dit brengt steeds beperkingen met zich mee. Onze 

onderzoekspopulatie is geen representatie van personen met een bipolaire stoornis. Slechts een 

heel klein deel van personen met een bipolaire stoornis in Vlaanderen zijn bevraagd. Door deze 

elementen betekent het dat de resultaten niet te veralgemenen zijn.  

 

Hoewel de respondentengroep uit zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden bestaat, 

is de generaliseerbaarheid van het onderzoek beperkt. Bovendien gaat het om een vrij specifieke 

doelgroep: de meeste respondenten zijn via de patiëntenvereniging “Ups en Downs” gecontacteerd 

en zijn bijgevolg bewust bezig met het managen van hun aandoening. Wat met de mensen met 

een bipolaire stoornis die hier niet zo bewust mee bezig zijn? Psycho-educatie kwam regelmatig 

aanbod tijdens de groepsgesprekken. Belangrijk hierbij is dat het herkennen van de 

stemmingsstoornis cruciaal is om aan psycho-educatie te kunnen doen (Hoencamp & Haffmans, 

2009). Hierbij kan de kritische opmerking gemaakt worden of personen die niet bewust bezig zijn 

met hun aandoening ook akkoord zouden gaan met de bevindingen van de respondentengroep. 
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Een ander belangrijk aspect is dat iedereen behalve één respondent minstens het cijfer drie heeft 

aangeduid op een schaal van vijf, voor de ernst van zijn of haar bipolaire stoornis duidelijk te 

maken. Waarbij het cijfer “één”, helemaal niet ernstig was en het cijfer “vijf “ extreem ernstig. De 

mensen die hun bipolaire stoornis niet ernstig tot neutraal achten, werden duidelijk onder 

bevraagd. 

Verder werden de focusgroepen georganiseerd op woensdagnamiddagen wat waarschijnlijk een 

drempel was voor de werkende personen, vermits maar twee respondenten aangaven actief te zijn 

op de arbeidsmarkt. Nood aan ondersteuning bij hun dagelijkse structuur kwam verscheidene 

keren naar voor tijdens de groepsgesprekken. Dit kan te maken hebben met het feit dat werk 

automatisch zorgt voor vaste structuur en routine in het dagelijks leven (Sorgdrager, 2010).  

 

Een andere opmerking is dat tijdens gebruikersonderzoek 1 er twintig personen waren die zich 

hadden opgegeven om deel te nemen, maar uiteindelijk zijn vier van deze personen niet komen 

opdagen. Tijdens gebruikersonderzoek 2 hebben drie personen om onbekende redenen niet 

deelgenomen.  

 

Vervolgens was er een grote uitval van zes respondenten op te merken. De uitval van zestien 

respondenten naar tien respondenten voor gebruikersonderzoek 2 had te maken met de korte 

periode waarin de respondenten op de hoogte werden gebracht. Dit kwam mede door een 

vertraging bij het ethisch comité om de officiële goedkeuring. Slechts een week voor de geplande 

datum van gebruikersonderzoek 2 werd bevestigd aan de respondenten dat gebruikersonderzoek 2 

ging doorgaan.  

Daarnaast kan ook de bedenking gemaakt worden of de focusgroepen niet te intensief waren voor 

de respondenten. Op het einde van de focusgroepen verminderden hun concentratie sterk.  

 

Tot slot zijn er ook beperkingen in de dataverzamelingsmethode. De nadruk bij de focusgroepen 

ligt op de persoonlijke percepties van de deelnemers. Hierbij moet steeds een vorm van sociale 

wenselijkheid die de antwoorden kleurt in rekening worden gebracht (Baarda et al., 2013). De 

deelnemers kunnen, in plaats van hun echte mening mee te delen, antwoorden geven waarvan ze 

denken dat de onderzoeker of mederespondent ze graag wil horen.  
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3. Praktische en beleidsaanbeveling 

Bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis wordt aanbevolen om rekening te 

houden met hun zelfmanagementstrategieën alsook met hun nood aan ondersteuning hieromtrent. 

Deze noden blijken zeer specifiek en persoonlijk gerelateerd te zijn. Wanneer er een 

zelfzorgapplicatie ontwikkeld wordt is het dan ook van belang rekening te houden met de noden 

van de doelgroep alsook de hulpverlening erbij te betrekken. Volgens de respondenten en uit 

onderzoek van onder meer Spurgeon & Wright (2010) blijkt dat wanneer een zelfzorgapplicatie 

gekoppeld zou zijn aan professionele hulpverlening, dit een positief zou zijn op de therapietrouw 

van de mHealth applicatie.  

 

Een andere aanbeveling is dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de effectiviteit van mHealth. 

Vermits uit de literatuur blijkt dat hier beperkt onderzoek over beschikbaar is (Kumar et al., 2013). 

 

Tot slot moet in een volgend stadium rekening gehouden worden met een vertaling van de 

effectieve zelfmanagementprogramma’s naar andere talen en culturen, om zo een goed 

gezondheidseffect te creëren (Janney et al., 2014). 

4. Aanbevelingen verder onderzoek 

In de literatuur en in de aanbevelingen is reeds meerdere keren aangegeven dat verder onderzoek 

nodig is. Zowel verder onderzoek naar de noden van personen met een bipolaire stoornis omtrent 

zelfmanagement (Barlow et al., 2002; Janney et al., 2014) als onderzoek naar de effectiviteit van 

mHealth is nodig (Kumar et al., 2013). 

 

Zoals reeds aangegeven is de respondentengroep van dit onderzoek vrij specifiek (deel 2, 

beperkingen eigen onderzoek pag. 33). De meeste respondenten maken deel uit van een 

lotgenotenvereniging, zijn zich bewust over hun aandoening en zijn actief bezig met het managen 

van hun stoornis. Het is van belang om verder onderzoek uit te voeren en na te gaan of deze 

resultaten ook te verkrijgen zijn bij een grotere, meer heterogene respondentengroep: wat met 

personen die niet actief bezig zijn met het managen van hun bipolaire stoornis?  

 

Vervolgens zijn de resultaten vrij algemeen, specifiek onderzoek is nodig om dieper inzicht te 

verkrijgen in de noden en wensen van personen met een bipolaire stoornis aangaande een 

zelfzorgapplicatie. Dit zou eventueel kunnen plaatsvinden aan de hand van diepte-interviews.  

 

Tot slot kan bijkomend onderzoek bij de professionele hulpverleners ook interessant zijn. Het 

bevragen van een aantal experts zoals psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen.. 

zou interessante inzichten kunnen opleveren. Zeker omdat de respondenten het belang ervan 

duidelijk maakten om een zelfzorgapplicatie te gebruiken met bijhorende professionele 

hulpverlening.  
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5. Conclusie 

In dit onderzoek wordt gepeild naar de noden van personen met een bipolaire stoornis omtrent de 

verhoging van hun zelfmanagement via een zelfzorgapplicatie. Er wordt nagegaan welke aspecten 

belangrijk zijn voor personen met een bipolaire stoornis aangaande een zelfzorgapplicatie.  

 

Door de complexiteit van de bipolaire stoornis, door het wisselen van de gemoedstoestand 

(American Psychiatric Association, 2013; Hengeveld et al., 2009; Vandereycken, Hoogduin, & 

Emmelkamp, 2012) is het niet verwonderlijk dat de respondenten het belang van een 

gepersonaliseerde applicatie zo sterk benadrukken. Een kwaliteitsvol leven is zeer 

persoonsgebonden en individueel bepaald, de manier waarop men omgaat met het managen van 

een bipolaire stoornis is dat ook.  

 

Het verwerven van ziekte-inzicht en controle van de patiënt over zijn eigen ziekte zijn van groot 

belang voor een optimale levenskwaliteit (Aujoulat et al., 2007; Daemen, 2013). Deze aspecten 

worden ook door de respondenten belangrijk geacht. Ze willen ziekte-inzicht verkrijgen door de 

confrontatie met hun gedrag. Ondersteuning hierbij via een zelfzorgapplicatie is voor de 

respondenten belangrijk. Het is voor hen van belang dat dit inzicht vroegtijdig komt. De 

respondenten geven aan dat ze nood hebben aan ondersteuning op diverse vlakken. Cruciaal is 

voor hen dat de applicatie individuele gepersonaliseerde hulp en steun biedt waarbij rekening 

gehouden wordt met het zelfbeheer en het eenvoudig gebruik van de zelfzorgapplicatie.  

 

Verder onderzoek naar de noden van personen met een bipolaire stoornis omtrent mHealth 

applicaties blijft noodzakelijk, vermits applicaties meer evidence based onderbouwd moeten 

worden (Nicholas et al., 2015). Tot slot is het aangewezen dit onderzoek te verruimen bij personen 

met een bipolaire stoornis, omdat dit onderzoek een vrij specifieke doelgroep bevatte, alsook 

onderzoek te voeren bij de professionele hulpverlening.  
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Bijlage 1: Respondenten  

 

Respondent Geslacht Leeftijd Actief op de 
arbeidsmarkt 

Hoogst behaalde 
diploma 

Digitale hulpmiddelen  Deelname 
Gebruikers-
onderzoek 2 

Ernst 
bipolaire 
stoornis op 
een schaal 
van 1 tot 5 

A1 vrouw 59 jaar Nee GLSO Tablet, Smartphone 
en computer 

Ja 3 

A2 vrouw 56 jaar Nee Master na Master Computer en GSM Ja 5 

A3 vrouw 54 jaar Nee Regent lichamelijke 
opvoeding 

Computer en 
Smartphone 

Nee 3 

A4  vrouw 47 jaar Nee Lager middelbaar Computer, tablet en 
GSM 

Ja 3,5 

A5  vrouw 37 jaar Ja Secundair 
onderwijs 

Computer, tablet en 
Smartphone 

Ja 4 

A6  vrouw 24 jaar Nee Secundair 
onderwijs 

Computer, tablet en 
Smartphone 

Ja 4 

A7 vrouw 36 jaar Nee Master Computer, tablet en 
Smartphone 

Nee 

 

3 

A8 vrouw 37 jaar Nee Bachelor voeding 
en dieet 

Computer, tablet en 
Smartphone 

Ja 4 

A9 vrouw 21 jaar Nee Getuigschrift 
secundair 
onderwijs 

Computer en 
Smartphone 

Nee 3 



 

 

 

A10 man 36 jaar Nee A2 automechanica Computer, tablet en 
Smartphone 

Nee 4 

A11  man 28 jaar Nee Secundair 
onderwijs 

Computer, tablet en 
Smartphone 

Nee 3 

A12 man 41 jaar Nee Secundair 
onderwijs 

Computer, tablet en 
Smartphone 

Ja 3,5 

A13 man 53 jaar Nee Master Computer, tablet en 
Smartphone 

Nee 2 

A14 man 29 jaar Nee Secundair 
onderwijs 

Computer en GSM Ja 4 

A15 man 69 jaar Nee Master Computer en GSM Ja 

 

4 

A16 man 41 jaar Ja Lager onderwijs Computer en 
Smartphone 

Ja 4 



 

 

Bijlage 2: Draaiboek gebruikersonderzoek 1: Contextmapping 

Contextmapping 

Outline workshop 

10:00  UITLEG FACILITATOREN 

12.00 ONTVANGST & LUNCH _45min 

12.45 INTRODUCTIE & VOORSTELLING BIJNAMEN _15min 

13.00 COLLAGE _45min 

13.45 PRESENTATIE MOMENT _15min 

14.00 PAUZE 

14.15 10 STRATEGIEËN DEFINEREN _30min 

14.45 STRATEGIEËN CLUSTEREN & SELECTEREN _30min 

15.15 PAUZE 

15.45 BRAINWRITING _45min 

17.00 END 

Aanwezigen 

 25 deelnemers 

 5 facilitatoren: Arthur, Jonne, Lise, Zineb, Lynn 

 1 producer: Anneleen 

Resources 

 Lunch 

 Living & playground. Initieel worden alle tafels in de living gezet, maar de deelnemers 

krijgen de mogelijkheid om eventueel naar de playground te verhuizen als er te veel 

impulsen zijn. 

 25 FNAC bonnen van 30€ 

 6 fototoestellen en recorders 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opzet workshop  

12.00 ONTVANGST & LUNCH _45min 

Benodigdheden: informatie- en toestemmingsformulier, vergoedingsregistratie, 
groepsindeling 

 

Verwelkomen van de deelnemers en vermelden in welke groep ze zitten. Informatie-, 

toestemmingsformulier en vergoeding laten ondertekenen.  

12.45 INTRODUCTIE & VOORSTELLING BIJNAMEN _15min 

Benodigdheden: / 

 

Introduceren van het project, de doelstelling en opzet van de sessie.  

13.00 COLLAGE _45min 

Benodigdheden: Template A4, tijdschriften, 25 scharen, 15 lijmstiften 

 

De deelnemers delen hun ervaring over het leven met een bipolaire stoornis. Hierbij 

visualiseren ze aan de hand van o.a. tijdschriften: 

 Wat doe je? En werkt wel? 

 Wat doe je? En werkt niet? 
 Wat doe je niet? En werkt wel? 
 Wat doe je niet? En werkt niet? 

 

13.45 PRESENTATIE MOMENT _15min 

Benodigdheden: / 

 

De deelnemers tonen hun collage aan de deelnemers (kleine groepjes) en lichten het 

‘waarom’ toe.  

De collages worden in de ruimte opgehangen.  

 



 

 

 

Vul onderstaande tabellen in per deelnemer.  

Persoon 1:  

 Doe ik Doe ik niet 

Werkt wel  

 

 

 

 

 

Werkt niet  

 

 

 

 

 

 

Persoon 2:  

 Doe ik Doe ik niet 

Werkt wel  

 

 

 

 

 

Werkt niet  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Persoon 3:  

 Doe ik Doe ik niet 

Werkt wel  

 

 

 

 

 

Werkt niet  

 

 

 

 

 

 

Persoon 4:  

 Doe ik Doe ik niet 

Werkt wel  

 

 

 

 

 

Werkt niet  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14.00 PAUZE 

14.15 10 STRATEGIEËN DEFINEREN _30min 

Benodigdheden: post-its, stiften 

 

Aan de hand van de collages worden, definiëren de deelnemers de verschillende strategieën 

om te leven met een bipolaire stoornis.  

Deze strategieën worden op afzonderlijke post-its geschreven.  

Vervolgens worden deze strategieën gerangschikt naar hoe aangenaam vs. hoe effectief de 

strategie is.  

Maak een foto van de map en vul de strategieën onderaan in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer aangenaam 

Zeer effectief 

Niet zo effectief, en 

niet zo aangenaam 



 

 

 

14.45 STRATEGIEËN CLUSTEREN & SELECTEREN _30min 

Benodigdheden: post-its, stiften, gekleurde stickers (1 kleur per groep), 
vrijgemaakte wand 

 

Om de beurt presenteert één persoon uit een groep presenteert de strategieën. De andere 

groepen vullen aan, de producer begeleidt het proces en clustert de ideeën waar mogelijk. 

Daarna selecteren de deelnemers door middel van stickers (3 stickers per persoon) welke 

strategieën het interessantst zijn om mee te nemen in het ontwerpproces. Vier strategieën 

worden geselecteerd en getransformeerd in hoe kun je vragen. De vier hoe kan een 

product je ondersteunen om... vragen worden verdeeld over de verschillende groepen. 

Anneleen & Jonne nemen hierin de lead. 

15.15 PAUZE 

15.45 BRAINWRITING _45min 

Benodigdheden: post-it vellen, stiften, stickers 

 

Elke groep heeft voor iedere deelnemer een vel met de hoe kun je vraag op de tafel liggen. 

In een korte tijdspanne van enkele minuten, moeten de deelnemers vervolgens zoveel 

mogelijk ideeën verzinnen. Hierna schuiven zijzelf door naar het papier van hun 

buurman/vrouw. Opnieuw genereren de deelnemers ideeën, maar nu krijgen zij de kans om 

voort te bouwen op de ideeën die reeds op het papier beschreven staan. Dit wordt herhaald 

tot de deelnemers weer op hun originele plaats zitten.  

Vervolgens mogen de deelnemers van hun origineel papier vol ideeën het beste idee 

selecteren of meerdere ideeën aanduiden en delen met de groep. 

17.00 END 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 3: Draaiboek gebruikersonderzoek 2: Co-creatie  

Co-creatie sessie 

Outline workshop 

10:30  UITLEG FACILITATOREN 

12.00 ONTVANGST, LUNCH & PRESENTATIE DATA VORIGE WORKSHOP _60min 

13.00 SCENARIO BRAINSTORM _45min 

13.45 PAUZE 

14.00 RECLAME FLYER _45min 

14.45 PRESENTATIE MOMENT _15min 

15.00 PAUZE 

15.15 PAPER PROTOTYPE _60min 

16.15 MINI GEBRUIKERSTEST_30min 

16.45 PRESENTATIE MOMENT _30min 

17.00 END 

Aanwezigen 

 13 deelnemers  

 4 facilitatoren: Arthur, Jonne, Lise en Lynn 

 1 producer: Anneleen 

Resources 

 Lunch 

 Living & playground. Initieel worden alle tafels in de living gezet, maar de deelnemers 

krijgen de mogelijkheid om eventueel naar de playground te verhuizen als er te veel 

impulsen zijn. 

 13 FNAC bonnen van 30€, 5 fototoestellen en recorders 



 

 

 

Opzet workshop  

12.00 ONTVANGST, LUNCH & PRESENTATIE _45min 

Benodigdheden:  informatie- en toestemmingsformulier, aanwezigheidslijst, km-
vergoeding formulier 

 

Verwelkomen van de deelnemers en vermelden in welke groep ze zitten. NDA en 

aanwezigheidslijst met km vergoeding laten ondertekenen.  

12.45 INTRODUCTIE _15min 

Benodigdheden: TV 

 

Lise geeft een korte presentatie van de uitkomst van de vorige workshop. Jonne licht de 

visie van de applicatie toe. 

13.00 BRAINSTORM _45min 

Benodigdheden: kaarten, post its, grote post it vellen 

 

De deelnemers nemen om de beurt een kaart. Op deze kaart staat een vraag met 

betrekking tot de applicatie. Eerst schrijven de deelnemers hun antwoord individueel op 

een post it en daarna bespreken we deze in de groep. De post-its worden vervolgens 

verzameld op een groot post-it vel. 

Per kaart is er ongeveer 5 minuten voorzien.  

13.45 PAUZE 

14.00 RECLAME FLYER _45min 

Benodigdheden: flyer template, stiften 

 

De deelnemers mogen in groep één applicatie bedenken. Vervolgens worden ze gevraagd 

om een reclame flyer van deze nieuwe applicatie te maken. Op deze flyer komen volgende 

elementen terug: naam, slogan, doelgroep, voornaamste feature, afbeelding, prijs, etc. 

14.45 PRESENTATIE MOMENT _15min 

De groepen presenteren hun reclame flyer aan elkaar. 

15.00 PAUZE 

 

 

 



 

 

 

 

15.15 PAPER PROTOTYPING _60min 

Benodigdheden: praline doosje, post-its 

 

De deelnemers maken een papieren prototype van de applicatie. Hiervoor werken ze één 

specifiek scenario/feature uit. Om deze oefening duidelijk te maken toont Anneleen eerst 

een voorbeeld van de service design jam. 

16.15 MINI GEBRUIKERSTEST _30min 

Benodigdheden: / 

 

Een persoon van de groep gaat naar een andere groep en test het papieren prototype. Zij 
of hij geeft feedback en suggestie over hoe de applicatie beter zou kunnen werken voor 
hem of haar persoonlijk. 

 

16.45 PRESENTATIE MOMENT _15min 

De groepen presenteren hun prototype aan elkaar. 

17.00 END 

Benodigdheden: bevestiging ontvangst fnac bonnen 

 

Aan het eind van de workshop krijgen de deelnemers hun fnac bon en tekenen zijn voor 
ontvangst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van een smartphone applicatie voor het zelfmanagement van 

bipolaire stoornis. 

 

 

 

Bijlage 4: Vragenlijst gebruikersonderzoek 1  

 

Vragenlijst gebruikersonderzoek 1. 

Geachte deelnemer, 

Naar aanleiding van uw deelname aan de focusgroep met betrekking tot het project “De 

ontwikkeling van een smartphone-applicatie voor personen met een bipolaire stoornis: 

Een focusgroep studie”, vragen wij u om onderstaande vragenlijst in te vullen. De gegevens 

worden enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Wij garanderen dat deze gegevens anoniem 

verwerkt worden.  

 

 

 Wat is uw leeftijd? (Vul in a.u.b.) 

 

…………… Jaar.  

 

 Wat is uw geslacht? Man / Vrouw  (Duid aan a.u.b.) 

 

 Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? ……………………………………… (Vul in a.u.b.) 

 

 Werkt u op dit moment? Ja / nee  (Duid aan a.u.b.) 

 

 Wat was uw aanvangsleeftijd van uw bipolaire stoornis? …… Jaar.  (Vul in a.u.b.) 

 

 Hoeveel keer bent u al opgenomen geweest voor uw bipolaire stoornis?  

Aantal opnames: ……..  (Vul in a.u.b.) 

 

 Hoe lang geleden was uw laatste episode? (Vul in a.u.b.) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Neemt u medicatie voor uw bipolaire stoornis?   ja / nee (Duid aan a.u.b.) 

 

 Gelieve de ernst van uw bipolaire stoornis aan te duiden op de volgende schaal. Gelieve 

een getal aan te duiden van 1 (Helemaal niet ernstig) tot 5 (Extreem ernstig).  

 

1 2 3 4 5 

 
  

 
  



De ontwikkeling van een smartphone applicatie voor het zelfmanagement van 

bipolaire stoornis. 

 

 

 

 Met welke digitale middelen hebt u al gewerkt? (Duid aan a.u.b.) 

 

Computer  Tablet  

Smartphone/Iphone 
 GSM  

Andere (Vul in a.u.b.): 

………………………………………… 

 

 

 Met welke digitale hulpmiddelen werkt u dagelijks? (Duid aan a.u.b.) 

 

Computer  Tablet  

Smartphone 
 GSM  

Andere (Vul in a.u.b): 

………………………………………… 

 

 

 Gebruikt u deze digitale hulpmiddelen voor het managen van uw bipolaire problematiek?

  Zo ja, welke? Zo nee waarom niet?  ja / nee  (Duid aan a.u.b.) 

Welke? ……………………………………………………………………………………………………….. 

Waarom niet? ……………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………… 

 Gebruikt u smartphone applicaties om uw bipolaire problematiek te managen?          

 Zo ja, welke? Zo nee waarom niet?  ja / nee  (Duid aan a.u.b.) 

Welke? ……………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………… 

 Bent u tevreden over deze applicaties?  ja / nee  (Duid aan a.u.b.) 

 

 Wat vindt u verbeterpunten aan deze applicaties? (Gelieve een korte toelichting te geven 

a.u.b.) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 



De ontwikkeling van een smartphone applicatie voor het zelfmanagement van 

bipolaire stoornis. 

 

 

 

 Als u een functie zou mogen kiezen die in een nieuwe applicatie voor bipolaire stoornis 

moet komen. Welke functie moet dat dan zijn? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde medewerking!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 5: Informed consent gebruikersonderzoek 1 en 2  

 

Beste Deelnemer, 

 

U hebt gekozen om deel te nemen aan onze studie naar de ontwikkeling van een smartphone-

applicatie voor personen met een bipolaire stoornis. Hieronder vindt u meer informatie over het 

project. 

Titel studie: De ontwikkeling van een smartphone-applicatie voor personen met een 

bipolaire stoornis: Een focusgroep studie 

Voordat u toestemt om aan deze studie deel te nemen, is het belangrijk dat u dit formulier leest. In 

dit informatie- en toestemmingsformulier worden het doel, de procedure, de voordelen, risico’s en 

ongemakken gepaard gaande met de studie beschreven. Ook de voor u beschikbare alternatieven 

en het recht om op elk ogenblik de studie te verlaten, zijn hieronder beschreven. U hebt het recht 

om op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of bekende risico’s die deze studie 

inhoudt. 

Deze studie is een kwalitatief wetenschappelijke studie. De meeste personen die meedoen aan 

deze studie zijn gerekruteerd via de patiëntenvereniging voor personen met een bipolaire stoornis, 

Ups&Downs. Naar verwachting zullen er ongeveer 25 personen deelnemen aan deze studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Doel van de studie 

In de loop van de geschiedenis zijn er meerdere instrumenten ontwikkeld om het zelf managen van 

een bipolaire stoornis makkelijker te maken. Zelfmanagement is het vermogen om te gaan met de 

consequenties van een chronisch gezondheidsprobleem. 

Het noodplan en de life-chart zijn hiervan voorbeelden. Echter, deze methoden vragen veel tijd en 

energie en zijn vaak saai om te gebruiken. Met de intrede van slimme mobiele technologie zijn er 

interessante nieuwe mogelijkheden ontstaan om het zelf managen van bipolaire stoornis 

makkelijker te maken. Dit heeft er ondertussen toe geleid dat er heel veel zelfmanagement 

applicaties op de markt zijn gekomen. Ondanks hun potentieel worden de huidige applicaties 

helaas nog niet veel gebruikt, zijn ze vaak nog steeds arbeidsintensief en ingewikkeld in het 

gebruik en zijn ze nog geen vast onderdeel van de psychologische en psychiatrische zorg. De reden 

hiervoor is dat de huidige applicaties niet optimaal zijn afgestemd op de noden van de gebruiker. 

Bovendien zijn ze niet altijd even simpel en engagerend in het gebruik. De huidige studie heeft 

daarom als doel om een applicatie samen met de eindgebruiker vorm te geven. U als 

ervaringsdeskundige heeft natuurlijk een helder beeld van wat u nodig heeft van een 

zorgmanagement applicatie. Bovendien heeft u waarschijnlijk ondervonden welke strategieën voor 

u werken en welke niet. Met de twee workshops die wij organiseren hopen we inzichten te 

verzamelen over hoe u omgaat met uw bipolaire stoornis en wat u verwacht van een applicatie die 

u daarbij kan helpen. Deze inzichten zullen we vervolgens combineren met meningen van experts 

uit de zorgverlening en de wetenschappelijke literatuur om uiteindelijk een eerste versie van een 

applicatie te ontwikkelen die hopelijk voldoet aan de belangrijkste eisen van alle betrokken 

partijen. 

Verloop van de studie 

Indien u instemt met deelname aan de studie wordt er van u verwacht dat u aanwezig bent tijdens 

de workshops op 25 maart en 3 juni en dat u enkele vragenlijsten invult. Vervolgens zal u 

gevraagd worden om te participeren in een aantal brainstorm oefeningen. Tijdens de workshops 

zullen de inzichten worden genoteerd worden door enkele onderzoekers en de uiteindelijk 

uitkomsten zullen worden verzameld met het oog op publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. 

Er kunnen ook foto- en videografische opnames worden gemaakt die later worden geanalyseerd op 

wetenschappelijke data. 

Opdrachtgever van de studie 

Deze studie is een samenwerking tussen de opnameafdeling ‘De Fase 2’ van het psychiatrisch 

ziekenhuis te Duffel en Monkeyshot N.V. De Fase 2 is en academische afdeling voor de behandeling 

van bipolaire stoornis en Monkeyshot is een bureau gespecialiseerd in het ontwerpen van 

applicaties. De studie wordt mede gefinancierd door het agentschap voor innovatie door 

wetenschap en technologie (IWT) 



 

 

 

 

Vrijwillige deelname 

U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie en u hebt het recht te weigeren eraan deel te 

nemen. U heeft te allen tijde het recht om uw deelname aan de studie te stoppen zonder dat u 

daarvoor een reden hoeft op te geven. De gegevens die tot het moment van uw terugtrekking 

verzameld werden, worden bijgehouden. Uw beslissing om al dan niet aan deze studie deel te 

nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten, zal geen nadelige invloed hebben. Indien 

u aanvaardt om deel te nemen, zal u deze informatiefolder krijgen om te bewaren en zal er u 

gevraagd worden het aangehechte toestemmingsformulier te ondertekenen. De onderzoeksleider 

kan op elk ogenblik een einde stellen aan uw deelname aan de studie, uw toestemming is hiervoor 

niet noodzakelijk. 

Risico’s en ongemakken 

Deelname aan de studie houdt geen risico’s voor u in. Gezien de duur van de workshops is het 

mogelijk dat u enigszins vermoeid raakt. Er zijn verscheidende pauzes voorzien tussen de 

verschillende workshoponderdelen. Echter, mocht u zich op enig moment toch te vermoeid raken 

om uw activiteit voort te zetten, is het raadzaam dit aan te geven aan de onderzoeksleider. 

Voordelen van deelname 

U zal geen persoonlijk rechtstreeks voordeel halen uit uw deelname aan deze studie. Uw deelname 

voorziet ons echter in kennis over de inzichten van personen met een bipolaire stoornis over de 

zelfzorg voor hun problematiek. Op deze manier kunnen wij een smarthphone applicatie 

ontwikkelen voor personen met een bipolaire stoornis die voldoet aan de eisen waarmee in de 

toekomst de zelfzorg van mensen met een bipolaire stoornis kan worden geoptimaliseerd. 

Vergoeding 

Voor deelname aan de studie krijgt u een cadeaubon ter waarde van 30 Euro. Uw reiskosten voor 

uw vervoer naar en van de workshops worden ook vergoed (0,50 euro/km). 

Verzekering 

Indien u schade ondervindt die verband houdt met deze studie, zal deze schade door de 

opdrachtgever van deze studie vergoed worden overeenkomstig de wet inzake experimenten op de 

menselijke persoon van 7 mei 2004. U hoeft hiervoor geen fout aan te tonen. De opdrachtgever 

heefteen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de risico’s en de schade, die 

zouden voorvloeien uit deze studie, dekken. U of uw rechthebbenden kunnen de verzekeraar 

rechtstreeks in België dagvaarden. 

 

 



 

 

 

 

Commissie voor Ethiek 

Deze studie kreeg een gunstig advies van een onafhankelijke ethische commissie (Commissie voor 

Medische Ethiek van de UZ Antwerpen, die als centrale commissie fungeert voor dit project), na 

raadpleging van de ethische commissie van Emmaüs vzw. Deze studie wordt uitgevoerd volgens de 

richtlijnen voorde goede klinische praktijk (ICH/GCP) en volgens de meest recente versie van de 

verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. 

In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als 

een aansporing tot deelname aan deze studie. 

Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Uitsluitend de onderzoekers verbonden aan deze studie hebben toegang tot alle gegevens die 

verzameld worden. Ze zijn verplicht tot geheimhouding en stellen zich ook persoonlijk garant dat 

deze gegevens als zeer vertrouwelijk zullen behandeld worden. Een unieke numerieke code (die op 

geen enkele manier kan verwijzen naar uw identiteit) wordt aan u toegewezen en zal in plaats van 

uw naam aan alle informatie en gegevens van uw bijdrage aan deze studie gekoppeld worden, 

opdat uw identiteit geheim zal  

blijven. De resultaten zullen anoniem geanalyseerd worden met behulp van de codes die aan iedere 

deelnemer worden toegewezen en zullen voor de groep als geheel mogelijk gepresenteerd worden 

op wetenschappelijke vergaderingen of gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften. 

Persoonlijke informatie over u zal niet gebruikt worden noch doorgegeven op enige manier. De 

onderzoeksresultaten van deze studie worden uitsluitend voor deze studie en niet voor andere 

doeleinden gebruikt. 

De informatie over u wordt mogelijk overgemaakt aan regelgevende overheden, aan de commissie 

voor ethiek en aan andere artsen en/of organisaties die samenwerken met de opdrachtgever. De 

informatie over u wordt mogelijk ook overgemaakt aan andere vestigingen van de opdrachtgever in 

dit land en in andere landen waar de normen inzake beheer van persoonlijke gegevens mogelijk 

verschillend of minder strikt zijn. De opdrachtgever zal dezelfde normen inzake 

gegevensbescherming toepassen binnen het wettelijk kader van de betrokken landen. De 

informatie over u zal elektronisch (d.w.z. in de computer) of handmatig verwerkt en geanalyseerd 

worden om de resultaten van deze studie te bepalen.  

U hebt het recht aan de onderzoeksleider te vragen welke gegevens er over u worden verzameld in 

het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is. U hebt ook het recht om aan de 

onderzoeksleider te vragen u inzage in uw persoonlijke informatie te verlenen en er eventueel de 

nodige verbeteringen in te laten aanbrengen. De bescherming van de persoonlijke gegevens is 

wettelijk bepaald door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Indien u toestemt in deelname aan deze studie, betekent dit dat u ook 

toestemming geeft voor het gebruik van uw gecodeerde medische gegevens voor de hierboven 

beschreven doelen en het overmaken ervan aan bovenvermelde personen en/of instanties. 



 

 

 

 

Bij stopzetting van uw deelname of van de studie blijven deze gegevens geklasseerd in het beheer 

van de onderzoekers direct verbonden aan deze studie. 

Contactpersonen 

In geval van vragen over deze studie kunt u contact op nemen met de onderstaande personen: 

 

Psychiatrisch ziekenhuis Duffel: 

Onderzoeksleider: Jonne Oldenburg, PhD.  

Psychiatrisch ziekenhuis Duffel, afdeling ‘De Fase 2’ 

Stationsstraat 22c 

2570 Duffel 

t: 015-304072 

e: jonne.oldenburg@emmaus.be 

 

Monkeyshot N.V.: 

Anneleen Vanhoudt 

Monkeyshot N.V.  

Duboisstraat 50  

2060 Antwerpen 

t: 0493/79.23.22 

e: anneleen.vanhoudt@monkeyshot.be 

  

mailto:anneleen.vanhoudt@monkeyshot.be


 

 

 

 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Titelstudie: De ontwikkeling van een smartphone-applicatie voor personen met een bipolaire 

stoornis: Een focus-groep studie 

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Jonne Oldenburg, PhD. 

 

In te vullen door de deelnemer: 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en [indien 

aanwezig] de risico’s en belasting van deze studie. Ik weet dat de gegevens en resultaten van deze 

studie alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen 

zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan deze studie. Ik behoud me daarbij het recht voor om 

op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 

 

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………. 

 

 

Datum: ……………    Handtekening deelnemer: ……………………………………. 

 

 

 

 


