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Even voorstellen 
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Projectgroep AMC 

Dermatologie 

• Patrick Kemperman 

• Phyllis Spuls 

• Albert Wolkerstorfer 

 

Medische Psychologie 

• Frank Snoek 

• Hans Knoop 

• Nienke Dekker 

• Oda van Cranenburgh 

 



eHealth 



Beter Gestemd met je Huid 

Blended care programma:  

online, face-to-face, mail, videobellen met 

persoonlijke coach 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8Y6o4_jPAhUG1xoKHWavA1MQjRwIBw&url=https://www.debatrix.com/nl/2016/02/de-10-belangrijkste-regels-voor-een-goed-gesprek/&psig=AFQjCNHbLgr7pC6CclJNonmM3ImcIJaqyg&ust=1477581802602582
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi11bHM4_jPAhVIfxoKHbV2C44QjRwIBw&url=https://www.belsimpel.nl/info/toestelhulp&bvm=bv.136593572,d.d2s&psig=AFQjCNFEyZsl5FPAzvSGayDsVoRooWEj_Q&ust=1477581873220118
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJn6zj4_jPAhVBPxoKHd5lBZ8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/computers-keys-rays-1420200/&bvm=bv.136593572,d.d2s&psig=AFQjCNGCjndYd0XUp_mHWq1Sp_iIOM_Mdw&ust=1477581930206304
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyn7zOusvQAhVILhoKHagyCgMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAt_Sign_Nimbus.svg&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGE9mr8OImCKSsHD8JdAr1SbJnYJQ&ust=1480422738463025


Beter Gestemd met je Huid 

 

Doel:  

Stemmingsverbetering van mensen met 

een chronische huidaandoening 
 



Beter Gestemd met je Huid 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 

 

Gebaseerd op  

• E-learning Kwaliteit van Leven (Huidfonds) 

• Beter Gestemd met Diabetes (VUmc) 



Aanmelden 

Alléén via verwijzing van dermatoloog AMC 

 

• 18 jaar of ouder 

• Huidaandoening: psoriasis/eczeem/vitiligo 

• Problemen: stemming/coping/acceptatie 

• Behoefte aan coaching 

 

 



Kennismakingsles 

• Uitleg over het programma 

• Uitleg stemmingsdagboek 

• Klachten  

• Doelen 



Intakegesprek 

Uitgebreide screening 

• Face-to-face intakegesprek met 
persoonlijke coach 

• Vragenlijsten  

• Persoonlijke doelstellingen van patiënt 

• Patiënteninformatie en informed consent 
voor onderzoek 

 

  Advies wel/niet starten met programma 

 



Beter Gestemd met je Huid  

 

• Eén week per les 

• Totaal 6-8 weken 

• Platform Minddistrict 

 



Inhoud programma (1/4) 

• Basisprogramma 

– Les 1 t/m 3 

– Stemmingsverbetering  

 

• Videobelafspraak I 
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Basisprogramma 

• Tips 

• Adviezen 

• Vragen 

• Oefeningen 

• Huiswerkopdrachten 

• Feedback van coach 
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Les 1 

• Denken, voelen, doen 



Les 1 



Les 1 

• Automatische gedachten opsporen 

• Plezierige activiteiten ondernemen 

• Jezelf belonen 





Stemmingsdagboek 

 



Stemmingsdagboek 



Les 2 

• Niet-helpende gedachten 

• Denkfouten 

• Ontspanningsoefeningen  





Les 2 

Denkfouten: 
• Zwart-wit denken 

• Gedachten lezen 

• Denken in termen van 'moeten' en 'niet mogen' 

• Persoonlijk aantrekken of personaliseren 

 

Zie je wel, alles is 

mislukt, ik kan 

gewoon niet 

koken. 

Ze verveelt 

zich door mij 

en vindt me 

een saai 

mens 

Zo krijgt iedereen 

een hekel aan mij 



Les 3 

• Anders leren denken 

• Helpende gedachten 

• Piekeroefeningen 



Helpende gedachten 

 





Videobellen 
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Inhoud programma (2/4) 

Keuzemodules  

- Omgaan met jeuk (2 lessen) 

- Opkomen voor jezelf (2 lessen) 

- Zelf zorgen voor je huid (2 lessen) 

 

Videobelafspraak II 
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Inhoud programma (3/4) 

Optioneel: 2e keuzemodule 

- Omgaan met jeuk (2 lessen) 

- Opkomen voor jezelf (2 lessen) 

- Zelf zorgen voor je huid (2 lessen) 

 

Afsluitende les 
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Afsluitende les 

• Behaalde doelen 

• Geleerde vaardigheden 

• Evaluatie van programma 

 



Afsluitende les 



Evaluatiegesprek 

• Vragenlijsten 

• Behaalde doelen 

• Geleerde vaardigheden 

• Evaluatie van programma 

• Eventueel vervolgbehandeling 

 



 
 

BASISPROGRAMMA 
online 

3 weken 

VERVOLG PROGRAMMA 
online 

2 lessen 

OPTIONEEL Vervolg programma 
online 

2 weken 

Afsluitende les 
online 
1 week 

Tussentijdse evaluatie met coach 
(video)belcontact coach 

45 minuten 

Evaluatiegesprek met coach 
polikliniek 

60 minuten 

Intakegesprek met coach 
polikliniek 

60-90 minuten 

Tussentijdse evaluatie met coach 
(video)belcontact coach 

45 minuten 

Blended care 

programma  

 

Beter Gestemd 

met je Huid 



Begeleiding door  

persoonlijke coach 

 

• Intakegesprek 

• Volgende les klaarzetten 

• Feedback op huiswerk per mail 

• Videobellen 

• Evaluatiegesprek 

 



Voortgang 



Evaluatieonderzoek 

• Doel: programma evalueren/verbeteren 

 

• 29 patiënten 

• Data-analyses 

• Publicatie  



Eerste ervaringen 

Ik vond het zelf heel fijn 

om zo een steuntje in de 

rug te hebben, zo’n 

positief iemand.  
  

Ik sta nu veel 

positiever in het 

leven 

Er was eindelijk 

iemand die zich in 

mij interesseerde 

De helpende gedachten 

hebben niet alleen op medisch 

vlak geholpen, maar ook op 

persoonlijk gebied. 



Vragen? 
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