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E-health attitudelijst 

Therapeuten versie 

 

 

Instructie 

Op de volgende pagina’s wordt een aantal uitspraken gegeven die betrekking hebben op het 

gebruik computers en het werken met e-health in de geestelijke gezondheidszorg.  

Onder iedere uitspraak worden vijf antwoordopties gegeven: 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

 Als u met de uitspraak helemaal instemt, kruist u aan “Helemaal eens”. 

 Als u de uitspraak helemaal niet op u van toepassing vindt, dan kiest u 
“Helemaal oneens”. 

 Als u zich in grote lijnen in de uitspraak kunt vinden maar toch niet 
helemaal ermee instemt, dan kiest u “Grotendeels eens”. 

 Als u de uitspraak eerder onwaar vindt maar deze ook weer niet helemaal 
afwijst, dan kiest u “Grotendeels oneens”. 

 Als uw mening over de uitspraak onbeslist is, of u echt niet kunt kiezen, 
alleen dan kiest u “Evenveel eens als oneens”. 

 

 

Naam ………………………………    functie………………………………………………………….. 

 

1. E-health modules kunnen een positieve bijdrage leveren aan de behandeluitkomst.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

2. E-health modules maken dat therapeuten meer op docenten gaan lijken dan op 

zorgzame mensen. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

3. E-health draagt bij aan de zelfwerkzaamheid van de cliënt.   

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
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4. Door het gebruik van e-health kunnen we cliënten bereiken die anders niet gemakkelijk in 

zorg zouden komen.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

5. De flexibiliteit die e-health biedt aan de cliënt is positief voor de behandeling.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

6. E-health ondermijnt de creativiteit van de therapeut.   

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

7. E-health weerhoudt therapeuten ervan om hun intuïtie te gebruiken.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

8. E-health gaat ten koste van het contact met de cliënt, en heeft daarmee een negatief 

effect op de behandeluitkomst.   

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

9. E-health zal groeien aan populariteit bij zowel therapeuten als cliënten. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
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10. E-health modules negeren de unieke bijdrage van therapeuten. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

11. E-health modules kunnen therapeuten ondersteunen in het behouden van overzicht over 

de behandeling. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

12. Gebruik van e-health modules kan bijdragen aan het behalen van een positieve 

behandeluitkomst.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 
13. E-health leidt af van de authenticiteit van de therapeutische interactie, wat een negatief 

effect heeft op de behandeluitkomst. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

14. E-health kun je naar eigen inzicht inzetten in een behandeling.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

15. Het gebruik van internettechnologieën bij behandelingen sluit aan bij de vraag van 

cliënten.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
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16. E-health modules zijn ondersteunend in het focaal werken met de cliënt.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

17. Door het gebruik van e-health valt met de afwezigheid van non-verbale communicatie 

belangrijke informatie voor de behandeling weg.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

18. E-health modules zijn alleen geschikt voor cliënten met lichte klachten. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

19. E-health versterkt de regiepositie van de cliënt.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

20. Wanneer ik een nieuw computerprogramma moet leren kennen, voel ik mij snel onthand.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

21. Ik voel me bekwaam in het gebruik van diverse computerprogramma’s.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
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22. Voor het werken met een computer moet ik mij erg inspannen.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

23. Ik heb nieuwe computerprogramma’s en applicaties snel onder de knie.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

24. In mijn vrije tijd maak ik regelmatig gebruik van een computer of tablet. 

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

25. Ik heb plezier in het gebruik van de mogelijkheden die internet biedt.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  
 

26. Ik ben afwachtend met het gebruik van nieuwe ontwikkelingen op computergebied.  

⎕ Helemaal eens  
⎕ Grotendeels eens  
⎕ Evenveel eens als oneens  
⎕ Grotendeels oneens  
⎕ Helemaal oneens  

 

 

 

 

 

 

 

Drs. J.E.M. Aerts, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog, GGZ Westelijk Noord Brabant.  

Dr. A. van Dam, klinisch psycholoog, GGZ Westelijk Noord Brabant en Tranzo, Tilburg University. 
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Scoring  

5 -  Helemaal eens      
4 -  Grotendeels eens  
3 -  Evenveel eens als oneens  
2 -  Grotendeels oneens  
1 -  Helemaal oneens  
 

Omgekeerde items: 

2 – 6 – 7 – 8 – 10 – 13 – 17 – 18 – 20 – 22 – 26  

Scores optellen per subschaal: 

Negatieve effecten  
e-health * 

Mogelijkheden  
e-health 

Competentie  
computergebruik 

Item Score Item Score Item score 
2.  1.  20.  
6.  3.  21.  
7.  4.  22.  
8.  5.  23.  
10.  9.  24.  
13.  11.  25.  
17.  12.  26.  
18.  14.    
  15.    
  16.    
  19.    
      
Totaal 
score 

     

 

* Bij hoge score onderschrijven hulpverleners de negatieve effecten minder 


