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Leefstijlprofessionals 
opleiding Sportkunde

Mogelijkheden eHealth voor 
leefstijlverbetering
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Aanleiding
Leefstijl- en gedragsverandering
• verantwoordelijklijkheid eigen 

gezondheid en welzijn;
• uitvoeren en vasthouden van een 

gezonde en actieve leefstijl = 
moeilijk;



• WHO states: "Health workers need adequate training to
boost their motivation to transition to this new way of 
working and need to use the technology easily. The 
guideline stresses the importance of providing supportive
environments for training, dealing with unstable
infrastructure, as well as policies to protect privacy of 
individuals, and governance and coordination to ensure
these tools are not fragmented across the health system."

• Ehealth monitor 2017: stimuleer ervaringen met eHealth in 
onderwijs (Wouters 2018)

• Ehealth monitor 2018: zorgprofessionals moeten
ondersteund worden (Wouters 2019)
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Ontwikkeling online-onderwijsmodule waarin studenten leren hoe zij een interventie mbt
leefstijlverbetering ontwikkelen. 
De interventie maakt gebruik van de mogelijkheden die eHealth-tools bieden in begeleiding 
en beïnvloeding leefstijlverandering.

Stap 1: Onderzoeken casuïstiek vanuit werkveld, onderzoek ervaringen studenten en docenten 
met eHealth gerelateerde projecten.
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Doel project
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Methode
• Focusgroepen: negen professionals uit het 

Sportkunde werkveld

→ervaringen met (on)mogelijkheden, ontwikkeling 
en toepassing van eHealth

• Ervaringssessies: 20 studenten, 16 docenten en 
professionals 

→benodigde kennis en vaardigheden van 
toekomstige leefstijlprofessionals wat betreft 
eHealth

• MAXQDA

• Implementatiemodel Fleuren 2004 

→ Kenmerken innovatie, gebruiker, organisatie, 
sociaal-politieke context Fleuren 2004



• Focus groep 1: vier professionals; Focus groep 2: vijf professionals

• Ervaringssessies: 

→ zes docenten: 2 Sportkunde, 2 Verpleegkunde, 1 Social Work en 1 ICT

→ 20 studenten Sportkunde
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Deelnemers



• Innovatie: Inzicht meerwaarde voor professional en eindgebruiker

• Gebruiker: 

→ Enthousiast grote aanbod eHealth tools

→ Uitdaging om eHealth echt te implementeren in dagelijkse praktijk:

→ Online communiceren = andere vaardigheid

→ Per cliënt anders;

→ Interpretatie van data uit eHealth toepassing
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Professionals

“Je moet wel gemakkelijk kunnen zijn met het schrijven, met de chat. Dat je de juiste 
toon weet te slaan, want het gevaar van miscommunicatie op dat vlak is natuurlijk vrij 
groot. Of dat die relatie niet tot stand komt, of dat die relatie ophoudt te bestaan, omdat 
het verkeerd geïnterpreteerd wordt.“ 



• Innovatie: 

→ Inzicht meerwaarde voor professional en eindgebruiker

→ Veel behoefte aan kennis over (on)mogelijkheden van tool: state of the art 
→ Behoefte aan kennis over wat werkt bij welke doelgroep en waarom
→ Behoefte aan kennis over personaliseren eHealth tool
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Docenten en studenten: kennis en vaardigheden

“Wat ik interessant zou vinden, is dat je studenten 
aanleert na te denken over precies dat soort vragen. 
Hoe ga ik zorgen dat ik betrouwbare informatie krijg?”

“Het lijkt me ook goed om studenten bij te brengen in welke situatie 
een eHealth oplossing überhaupt van toepassing kan zijn. Als je het 
hebt over doelgroepen, zijn er natuurlijk doelgroepen die zich niet 
echt aangesproken voelen door een eHealth benadering.”



Gebruiker: 

→ Interpreteren van data uit eHealth toepassing

→ Op de hoogte blijven van nieuwe mogelijkheden

→ Kennis en vaardigheden om collega’s te overtuigen van meerwaarde gebruik eHealth
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Docenten en studenten: kennis en vaardigheden

“Het belangrijkste is om de studenten wel de kennis mee te geven en 
daar waar mogelijk wat laten proeven van de toepassingen die er zijn, 

maar hen de echte hands-on ervaringen in de praktijk laten doen.”



Vervolgstappen
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Vervolgstappen
• Ontwikkelen onderwijsmateriaal

• WHEELS project als casus

• Film eHealth:

→ meerwaarde voor professional en gebruiker

→ mogelijkheden eHealth, wat kan het wel/niet

→ Hoe eHealth echt te implementeren in dagelijkse praktijk

→ Wat voor welke gebruikers?

• Behoeften andere opleidingen



Toekomstige en huidige leefstijlprofessionals te ondersteunen bij de inzet van eHealth voor 
leefstijlverbetering (bewegen en voeding) van hun cliënten. 

Wat zijn jullie ervaringen?
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Lange termijn doel: 



• @DallingaJoan

• @Krachtvansport

• Joan.dallinga@inholland.nl
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Meer weten?
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