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eASI 
 
 



Ontwikkeling eASI 
 

Toepasbaarheid: hoe is eASI bruikbaar voor stakeholders?  

 

Validiteit eASI 

Zijn de experts het eens over de relevantie van items? 

Voorspelt eASI de effectiviteit van eHealth? 

 

Betrouwbaarheid: geven beoordelaars dezelfde score per eHealthdienst? 

 

Het beantwoorden van deze vragen hebben bijgedragen aan de 

ontwikkeling van eASI 



eASI is Toepasbaar 

Workshops met eHealthbeoordelaars bij VGZ (N=20) 

 

Factoren van invloed op het gebruik van eASI 

Beoordeling kost tijd, moet passen binnen het werkproces 

Beoordeling van eHealth is geen strak omschreven proces 

Beoordelaars zijn gesteld op autonomie 

 

Functionaliteiten die zijn doorgevoerd in eASI 

Online beschikbaar, via intranet 

Beoordeling kan gestart/hervat en gedeeld worden naar wens 

Beoordelaars kunnen persoonlijk cijfer geven 

 



eASI is Valide 

 

Na Delphi-studie zijn meest relevant items behouden en nieuwe items 

toegevoegd (van 43 naar 32 items) 

 

Eerder geëvalueerde eHealthdiensten beoordeeld met eASI (N=16) 

 

Score op eASI voorspelt in welke mate eHealthdiensten effect heeft op 

zelfmanagement (R2 = 31, p<.001)  



eASI is Valide 
Voorbeeld items over Nut 

 

De eHealthdienst geeft de persoonlijke gezondheidsgegevens 

schematisch weer (bijv. in grafiek of tabel) 

 

De eHealthdienst helpt de keuze te maken om met het 

gezondheidsprobleem om te gaan op een wijze die de gebruiker zelf 

wenst (bijv. verheldering van voorkeuren om meer te bewegen of niet) 

 

De eHealthdienst geeft advies om het gestelde doel te bereiken (bijv. 

elke dag fietsen naar het werk om 15 kg af te vallen) 

 



eASI is Valide 
Voorbeeld items over over Gebruiksvriendelijkheid 

 

De eHealthdienst kan op verschillende apparaten gebruikt worden (bijv. 

op de smartphone, tablet, PC) 

 

Voor verschillende gebruikers zijn varianten van de eHealthdienst op 

maat beschikbaar (bijv. de lettergrootte kan door de gebruiker worden 

aangepast) 

 

De eHealthdienst bevat spelelementen (bijv. het is mogelijk anderen uit 

te dagen en het gebruik kent verschillende moeilijkheidsgraden). 

 

 



eASI is Valide 
Voorbeeld items over over Inhoud 

 

De doelstelling van de eHealthdienst grijpt aan op de beïnvloedbare 

factoren die ten grondslag liggen aan het gezondheidsprobleem (bijv. 

meer bewegen leidt tot een lager gewicht) 

 

In de eHealthdienst wordt het draagvlak voor de dienst weergegeven 

(bijv. patiëntvereniging of beroepsvereniging verbindt naam aan dienst) 

 

De eHealthdienst biedt de mogelijkheid om contact te leggen met 

zorgverleners (bijvoorbeeld online consult, begeleiding op afstand, 

informatie-uitwisseling) 

 



eASI is Betrouwbaar 

 

Meeste items van eASI hebben gemiddelde tot hoge betrouwbaarheid 

 

Zes items zijn minder betrouwbaar 

 

Nieuwe functionaliteiten van eASI kunnen bijdragen aan de verbetering 

van de betrouwbaarheid van deze items 



eASI is Digitaal 

Gebruikers kunnen eASI online invullen om eHealth te beoordelen en te 

verbeteren! 

 

eASI heeft allerlei slimme functionaliteiten die bijdragen aan 

toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid 

 

Beoordelingsgegevens 

worden verzameld 

doorontwikkeling 

eASI en voor onderzoek en  

verbetering van eHealth 



Toekomst 
 

 
ZonMw: “eASI is een hulpmiddel dat nuttig is voor de Nationale 

Implementatie Agenda eHealth” 

 

Uitbreiden functionaliteiten eASI ter verbetering van validiteit, 

betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 

 

Verder iplementeren van eASI met het oog op: 

Zorgverzekeraars, zorgverleners en eHealthontwikkelaars 

eHealthgebruikers (patiënten) 

 

Technische en financiële zelfstandigheid en kennisborging eASI 
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