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Thema’s:  

• De gezonde generatie 
• Leefstijl als medicijn 

 

Titel: De ontwikkeling van een online module ‘eHealth voor leefstijlverbetering’ voor onderwijs 

 

Inleiding:  
Studenten Sportkunde (Inholland) leren leefstijlinterventies te ontwikkelen en toe te passen. In hun 
toekomstige werkveld liggen steeds meer mogelijkheden ten aanzien van eHealth. 
Leefstijlprofessionals ervaren echter een gebrek aan kennis en vaardigheden voor het toepassen van 
eHealth (Janssen, Laurijssens, Tumaini et al., 2017). Om studenten beter voor te bereiden op het 
gebruik van eHealth wordt een online module ontwikkeld gericht op het ontwerpen van eHealth 
interventies voor leefstijlverbetering. Daarvoor is inzicht nodig in de benodigde kennis en 
vaardigheden ten aanzien van het gebruik van eHealth in het werkveld.  

Methode:  
Middels twee focusgroepen met negen professionals uit het Sportkunde werkveld werden 
ervaringen met (on)mogelijkheden, ontwikkeling en toepassing van eHealth in kaart gebracht. In drie 
ervaringssessies met 20 studenten, 16 docenten en professionals werd vervolgens gevraagd naar 
benodigde kennis en vaardigheden van toekomstige leefstijlprofessionals wat betreft eHealth. De 
ervaringssessies en focusgroepen zijn uitgeschreven en gecodeerd in MAXQDA aan de hand van het 
implementatiemodel van Fleuren en collega’s (2004). 

Resultaten:  
Veel leefstijlprofessionals hebben moeite met het implementeren van eHealth in hun dagelijkse 
praktijk. Zij denken niet vanuit de mogelijkheden die eHealth kan bieden maar worstelen met vragen 
die voornamelijk draaien om het digitaliseren van hun traditionele aanpak. Het ontbreekt 
professionals, docenten en studenten aan inzicht en overzicht in de mogelijkheden en voorbeelden 
van eHealth toepassingen. Professionals zijn niet altijd in staat om de meerwaarde van eHealth in 
een aanpak te laten zien aan collega’s en cliënten.    

Discussie en conclusie:  
Op basis van de resultaten van de focusgroepen en expertsessies worden er voorbeeldcasussen en 
geleerde lessen uit de praktijk in de module opgenomen. Zo wordt inzicht gegeven in de 
mogelijkheden van eHealth en in hoe toekomstige leefstijlprofessionals hun aanpak kunnen 
digitaliseren. In co-creatie sessies met studenten wordt doorgewerkt aan de module. Op lange 
termijn is het doel om eHealth structureel te integreren in het onderwijs en toekomstige 
leefstijlprofessionals leren in te spelen op innovatieve ontwikkelingen en te ondersteunen bij de 
toepassing ervan. 
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