


Meer weten of meedoen?

deelnemen aan ons onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Onderzoek naar blended behandeling
voor depressie

GGZ inGeest neemt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam deel aan een

Europese studie: E-COMPARED. Hierin bundelen tien Europese landen hun

krachten in het onderzoek naar e-health voor depressie. De Europese Commissie

�nanciert dit onderzoek. U kunt helpen de zorg voor depressie te

 

Waarom dit onderzoek?

In dit onderzoek vergelijken we e-healthbehandeling met reguliere behandeling voor

depressieve klachten. E-health behandelingen voor depressie bestaan sinds een aantal jaar.

Hierbij worden bijvoorbeeld face-to-face contacten tussen behandelaar en patiënt

gecombineerd met internetmodules. Dit noemen we blended care. Over de (kosten-)

effectiviteit van het blended behandelen van een depressie is echter nog onvoldoende

bekend. Daarom willen wij binnen de E-COMPARED studie onderzoeken of de blended

behandeling een geschikte vorm van behandeling voor depressie is in de specialistische

GGZ.

Als u wilt meedoen, wat betekent dat dan?

Wanneer u in aanmerking komt voor een cognitieve gedragstherapie voor depressie, zullen

wij u vragen deel te nemen. Een onderzoeker neemt telefonisch contact met u op om na te

gaan of uw situatie past binnen de voorwaarden. Als u in aanmerking komt én u wilt

1. een reguliere behandeling: deze bestaat uit gesprekken met een behandelaar op de

polikliniek.

2. een blended behandeling: dit is een combinatie van face-to-face gesprekken met een

behandelaar, afgewisseld met online behandelmodules die u zelfstandig thuis op de

computer kunt doorlopen. Daarnaast maakt u gebruik van een mobiele applicatie om bij

te houden hoe u zich voelt.
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‘E-COMPARED is gefinancierd door Het Zevende Kader Programma van de Europese Commissie (EU-FP7)’


