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Sport & health E-(mental) health 
 
 

eMEN: 
e-mental health innovation and transnational 
implementation platform North West Europe 

 

 
Varianten van 
dit onderzoeksdomein: 

 
• Care in/at home 

 
• Obesitas- en overgewichtspreventie 

 
• Preventie Healthcare & Health 

Education 

•  Psychisch welzijn, weerbaarheid  

 
voor stress en burn-out 

 
• Resilient people 

 
• Sport & Coaching Innovation 

 
• Toegankelijke & inclusieve zorg 

 
• Wellbeing en vitaliteit 

 
• Welzijn op het werk 

 
•  Zorg op het snijpunt van technologie  

 
en welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thomas More 

Zandpoortvest 60 

B-2800 Mechelen 

  

Tom Van Daele 

+32 03 432 18 62 

tom.vandaele@thomasmore.be 

Elk jaar lijden bijna 165 miljoen mensen in Europa aan een psychische aandoening zoals depressie 
of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei 
(schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde 
toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) stijgen. Het inzetten van innovatieve en hoogwaardige e-GGZ 
(eHealth) producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk maken. 

Thomas More (Mobilab en Toegepaste Psychologie) is partner in het Europese project eMEN. In dit 
project, dat wordt geleid door Arq Psychotrauma Expert Groep, gaan we samen met 5 partnerlanden 
(Nederland, UK, Duitsland, Frankrijk en Ierland) het gebruik van toegankelijke, betaalbare en 
effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest-Europa bevorderen.  

De onderzoeksgroep van Thomas More heeft binnen dit project de focus gelegd op draagbare 
technologie: apps, maar ook websites, wearables en zelfs virtual reality. In het kader daarvan hebben 
we verschillende seminaries georganiseerd om professionals kennis te laten maken met het 
bestaande aanbod en hen te leren hoe ze deze technologieën kunnen integreren in hun werk. 

Verder hebben we binnen de specifieke setting van de residentiële psychiatrie en de psychiatrische 
afdelingen van algemene ziekenhuizen in kaart gebracht wat dergelijke organisaties nodig hebben 
om innovatieve technologie, als bvb. een online tool voor depressie, effectief en efficiënt in te zetten 
in de zorg.  

Dit project, gefinancierd door Interreg, loopt nog tot eind 2021. 

 Is je organisatie op zoek naar expertise rond technologie binnen de zorg? 
 Wil je digitale toepassingen integreren in de dagelijkse werking van de geestelijke 

gezondheidszorg? 
 Zoek je een manier om online consultaties zinvol in te zetten?  

We helpen je bij het bedenken, ontwikkelen en integreren van technologische hulpmiddelen. We 
waken er over hoe je zo’n hulpmiddel kostenefficiënt en laagdrempelig kan inzetten. We reiken je de 
nodige inzichten aan op basis van bevragingen, pilootprojecten en interventiestudies met zorgvragers 
en zorgverleners.  

Geïnteresseerd? Neem contact op met Tom Van Daele van Thomas More. 
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Het expertisedomein E-Health van Thomas More-hogeschool verenigt experten uit de verpleegkunde, 
de psychologie, logopedie en audiologie. Via multidisciplinair onderzoek reiken we oplossingen aan 
voor maatschappelijke uitdagingen die zich binnen onze gezamenlijke wetenschappelijke perimeter 
voordoen. Dit doen we vanuit een centrale missie die het gezamenlijk DNA vormt van de onderzoekers 
in dit expertisedomein: het streven naar een zorgzame samenleving.  

De door ons aangereikte oplossingen zijn wetenschappelijk gegrond en getoetst op hun effectiviteit. 
Waar nodig, vergroten we onze slagkracht door beroep te doen op de expertisedomeinen Creative & 
Innovative Businesses en Smart Tech & Design, of externe partners. 

Het streven naar die zorgzame samenleving vertalen we naar vier concretere doelstellingen: 

1. Het bevorderen van laagdrempelige en inclusieve zorg en welzijn 
2. Het versterken van zowel de veerkracht als individuele en sociale ontwikkeling van individuen 

en gemeenschappen 
3. Het verhogen van effectiviteit en impact van preventie en interventiemethoden 
4. Het optimaal benutten van mogelijkheden van digitalisering 

Aansluitend bij deze breed geformuleerde missies specifiëren we zes speerpunten, waarin we 
focussen we op concrete maatschappelijke uitdagingen, die we aanpakken vanuit multidisciplinair 
perspectief. 

1. Cognitief functioneren 
2. Zorg voor Meertaligen 
3. Zorg voor Talent in Onderwijs 
4. Forensische Psychologie 
5. E-Health & E-Care 
6. Toegankelijke Zorg 

Binnen het speerpunt E-Health hebben we reeds een breed scala aan ervaring opgebouwd. Zo stelden 
we samen met zorgverleners en zorgvragers e-trainingen, gedigitaliseerde screenings-, assessments-, 
therapie- en ziektebelevingstools op. Deze tools zijn toegankelijk via de gekende kanalen, zoals hun 
smartphone, tablet of computer. We zetten ook in op nieuwe kanalen, zoals mixed reality omgevingen. 
Onze onderzoeksresultaten kunnen je helpen om doordacht nieuwe innovaties uit te voeren en om 
meer inzicht te krijgen in hoe zorgvragers en zorgverleners de tools beter kunnen inzetten.

 

Hoe samenwerken? 
 

 
 

1.  Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan. 

 
2.  Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling. 

De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken. 

 
3.  Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke 

samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

 
4.  Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere 

leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen. 
 
 
 
 
 

www.blikopener.vlaanderen 
info@blikopener.vlaanderen 

 

 


