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9u00 – 9u30 Welcome with coffee

9u30 – 9u45 Welcome (Peter De Graef)

9u45 – 10u00 Opening (Herman Van Rompuy)

10u00 – 10u40 E-mental health and the social domain (Heleen Riper)

10u40 – 11u00 Unlocking the power of technology to improve Europe’s mental health (Oyono Vlijter)

11u – 11u20 E-mental health policy in the Netherlands (Dutch) (Kamal De Bruijn)

11u20 – 11u50 Break

11u50 – 12u30 Showcase of technological applications in mental healthcare (Tom Van Daele & Bert Bonroy)

12u30 – 13u50 Lunch 

13u50 – 14u30 Best practices 1

14u30 – 15u10 Paneldiscussion

15u10 – 15u50 Break

15u50 – 16u30 Best practices 2

16u30 – 17u00 Policy (Dutch) (Minister Jo Vandeurzen)

17u00 – 18u00 Drinks



E-mental health in Nederland

eMEN conferentie, Mechelen, 6 februari 2017



Virtual Healthcare Innovation: 
making the elephant dance



E-health ambities 2014-2019

1. Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, 
waaronder medicatie informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst 
gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%

2. Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in 
staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met 
gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener

3. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om –
desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast 
beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet



Van wachtkamer naar 
woonkamer

Van instelling naar smartphone

Koude technologie
voor warme zorg



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=-rVKPIAoQhg

https://www.youtube.com/watch?v=-rVKPIAoQhg


84% raadpleegt Dr. Google voordat men een 
zorgverlener bezoekt

Consument: CEO van je eigen gezondheid
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Niet via
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Bouwstenen & katalysatoren
• Voorwaarde: technische fluïditeit
• Ontwikkeling e-mental health producten Patients

Included
• Doeners in de praktijk, koplopers vooruit helpen
• Trekkende vragers
• Duwende zorgverzekeraars/gemeenten
• Stimuli in bekostiging
• Leveranciers die rechtstreeks aan consumenten 

vermarkten



Focus
• Zelfredzaamheid/-zorg/-regie
• Van aanbodgericht naar persoonsgericht 
• Zorg op maat voor de massa: low tech / high impact

Context
• De taaiheid van het bestaande
• Te weinig creatieve destructie – teveel comfort
• Onvoldoende inzicht in effect en toegevoegde 

waarde van e-mental health interventies



Het ministerie opnieuw uitgevonden

Goede voorbeelden omarmen,
aanmoedigen om te delen

Lokale ecosystemen
en start-ups 

ondersteunen

https://www.youtube.com/watch?v=QsqJVbWt1Qs

Bekendheid vergroten

https://www.youtube.com/watch?v=QsqJVbWt1Qs
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