MOBILE DEVELOPMENT

SOLUTION

NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN TOEPASSINGEN BINNEN HANDBEREIK

MHEALTH: MOBIELE
GEZONDHEIDSZORG BINNEN DE GGZ

De wereld om ons heen wordt steeds mobieler. Tijd kost geld en gegevens moeten overal en altijd
toegankelijk zijn. Liefst zo laagdrempelig mogelijk via een tablet of telefoon. Dat beperkt zich allang
niet meer tot alleen toegang tot e-mail, maar ook tot administratieve applicaties en IT-systemen. De
inzet van mobiele applicaties (apps) ter ondersteuning van het zorgproces aan de cliënt neemt ook
binnen de geestelijke gezondheidszorg sterk toe. Maar is dat slechts een hype, of hebben deze apps
ook werkelijk nut binnen een branche als de GGZ? En als ze nuttig zijn, hoe zorgt u dan voor een
maximaal rendement?
Nut van een app binnen de GGZ
Voor het opstellen van de juiste anamnese en een
effectief behandelplan is het noodzakelijk dat een
behandelend arts beschikt over voldoende informatie
met betrekking tot de geestelijke situatie van de patiënt.
Maar wannneer is er sprake van voldoende informatie
en wanneer is die informatie betrouwbaar genoeg om
een juist oordeel over de situatie te kunnen vellen?
Een behandelgesprek is vaak een momentopname en
kan een eenzijdig of door de emotie van het moment
gekleurd beeld van een situatie geven. Het verzamelen
van gegevens verspreid over een langere periode geeft
een veel betrouwbaarder beeld. De smartphone en
tablet kunnen hierbij als belangrijk ondersteunend
middel worden ingezet, ze zijn tenslotte vrijwel de
hele dag binnen handbereik. Ze vormen een laagdrempelige manier om de patiënt zelf op regelmatige basis
gegevens te laten registreren.

In de meest ideale situatie gaat het echter verder dan
alleen gegevensverzameling en is de app gekoppeld aan
een achterliggend (patiëntregistratie)systeem. Eenmaal
gekoppeld kan de app worden ingezet als middel voor
de behandelaar om real-time bij te sturen. Als voorbeeld:
een behandelaar kan aan de stemmingswisselingen van
zijn patiënt de mogelijke invloed van een nieuw voorgeschreven medicijn aflezen en de dosering aanpassen.
Ook wordt de voorbereiding van de behandelaar veel
doelmatiger. Doordat voorafgaand aan het behandelgesprek veel meer informatie voorhanden is, kan de inzet
van apps leiden tot een verkorting van het behandeloverleg. Er zijn tal van toepassingen denkbaar.
Maximaal rendement
Afstemming per doelgroep is voor een goede adoptie
van zeer groot belang. mHealth oplossingen van Info
Support vormen het verlengstuk voor zelfhulp en/of

behandeling op afstand en bieden ondersteuning op het
behandelrendement.
De apps van Info Support integreren naadloos met
uw e-Health portalen en/of EPD. Info Support apps
worden volgens onze Mobile Cross-Platform methodiek
ontwikkeld en zijn direct beschikbaar op zowel het Apple
iOS, Google Android als Windows Mobile platform.
Info Support heeft een uitgebreide ervaring met
het bouwen van diverse apps die specifiek voor de
GGZ-markt zijn ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:
Lifechart
Met deze app kan de patiënt het verloop van de eigen
stemmingsstoornissen in beeld brengen en krijgt
daarmee meer grip op het eigen zorgproces. Lifechart is
een methode die laat zien welke invloed de behandeling
en gebeurtenissen in het leven hebben op de stemming
van de patiënt. De resultaten worden weergegeven in
het cliëntenportaal, waarin zowel de behandelaar als de
cliënt inzicht hebben. De interactie gaat zelfs zover dat,
mocht de cliënt geen stemming hebben doorgegeven,
de behandelaar (eventueel geautomatiseerd) een pushbericht kan sturen om de cliënt te vragen hoe het met
hem gaat.
ADHD-app
De ADHD-app is, zoals de naam al doet vermoeden,
gericht op ouders met kinderen met ADHD. De app
ondersteunt de ouders bij het in kaart brengen van het
verloop in het gedrag het kind, gedurende de dag. Denk
hierbij aan variabelen als: heeft het kind ruzie gemaakt,
interesse getoont in anderen, of was hij of zij onrustig?

Deze gegevens worden via de app eenvoudig teruggekoppeld naar de behandelaar. Hierdoor kan een
efficiëntere behandeling worden bereikt. Ook bevat
de app een geheugensteuntje voor wanneer welk
medicament moet worden ingenomen en kan de tijd van
de inname worden geregistreerd.
Depressie app
Deze app biedt een hulpmiddel bij het herstelproces van
depressieve cliënten. Het is niet altijd even makkelijk om
tijdens een depressie een juiste weergave te maken over
het eigen ziektebeeld. Alle hulp die hierbij kan worden
geboden is juist in deze fase een welkome aanvulling.
Eetstoornissen
Grip krijgen op je eetgewoonte is niet eenvoudig. Met
deze app is het mogelijk om op elk gewenst moment
in enkele stappen bij te houden wat de patiënt heeft
gegeten, of hij of zij een eetbui heeft gehad, gespannen
was en/of misschien heeft gecompenseerd. Naast
het bijhouden van een dagboek kan de BMI worden
berekend. Wanneer dit vaker wordt gedaan kan de score
worden weergegeven in een grafiek waardoor de score
over langere periode gevisualiseerd wordt.
De app biedt eenvoudige oplossingen zoals het kunnen
bijhouden van een eetdagboek en er kan worden
geregistreerd wat men op een dag drinkt.
Meer weten?
Meer informatie over mobiele toepassingen kunt u
vinden op www.infosupport.com/MobileDevelopment
en www.infosupport.com/mHealth of neem vrijblijvend
contact met ons op via onderstaand nummer.

Info Support ontwikkelt apps binnen het GGZ-domein gezamelijk met Digitaal in Zorg.
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