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ABSTRACT (onderstaande info ook opnemen in de Tool ‘Digitale bachelorproef’)
Kern- of trefwoorden bachelorproef
app, mental health, eHealth, mHealth, psychiatry
Onderzoeksvraag
Welke applicaties kunnen aan personen die in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis verblijven een
stabiele controle geven over hun problematiek en de bijbehorende behandelingen, wanneer deze door
een ergotherapeut worden aangeleerd?
Korte samenvatting bachelorproef
De app ‘PsyMate’ kan binnen de setting van een psychiatrisch ziekenhuis worden gebruikt om de
patiënten aanvullende ondersteuning te bieden, naast het klassieke therapieprogramma. Doorheen de
dag krijgt de patiënt een melding om de app te gebruiken, waarbij een korte vragenlijst moet worden
ingevuld die slechts enkele minuten in beslag neemt. Binnen deze vragenlijst wordt gevraagd naar de
stemming, de activiteiten die worden uitgevoerd en bij wie deze personen op het moment zijn. Aan de
app is een online account gekoppeld waarin alle bevraagde onderdelen visueel in een grafiek en een
diagram worden weergegeven. Op die manier kan de patiënt samen met een hulpverlener evalueren hoe
de stemming doorheen de week verloopt en kan ook samen bekeken worden waar het eventueel fout
loopt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een minder goede stemming gelinkt is aan het al dan niet uitvoeren
van bepaalde activiteiten of het omgaan met bepaalde personen.
De ergotherapeut vormt de schakel tussen de patiënt en het ruime aanbod op de markt. Samen wordt op
zoek gegaan naar de geschikte app voor de patiënt als individu, op basis van zijn hulpvraag en de
verwachtingen. De app zorgt voor een laagdrempelige manier van contactname: de app is een middel om
aan te geven hoe het met de patiënt gaat, zonder deze te verplichten het mondeling te moeten uiten
indien dit moeilijk gaat. Het visuele binnen de app zorgt voor duidelijkheid tussen beide partijen.
Bij het zoeken naar een geschikte app is het belangrijk kritisch te blijven en oog te hebben voor bepaalde
elementen. Het is belangrijk dat de patiënt gestimuleerd wordt tot gebruik van de app, onder andere door
de gebruiksvriendelijkheid en de visuele vormgeving van de app. Indien dit niet het geval is, zal de patiënt
de app mogelijks niet consequent opvolgen, waardoor geen correct beeld gevormd wordt van de
stemming of de evolutie die de persoon kent.
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