
‘Ik kan mezelf moeilijk ergens toe zetten’,
valt te lezen op het schermpje van mijn telefoon. Na enkele secon-
den overwegen kies ik voor ‘soms’. Het is een van de vele vragen
die Therappi, een app die helpt bij depressie, mij voorlegt om mijn
stemming van vandaag te meten.

Van depressie tot overgewicht, van slaapstoornissen tot overma-
tig drankgebruik – de smartphone geeft raad. Voor al deze kwalen
zijn therapie-apps (applicaties voor de mobiele telefoon) te krij-
gen. Sommige zijn gratis, sommige kosten een paar euro en ande-
re worden verstrekt op voorschrift van hulpverleners. Welk nut
hebben deze broekzaktherapieën?

Pim Cuijpers is hoogleraar klinische psychologie en doet onder-
zoek naar therapie via de mobiele telefoon. Na de ontwikkeling
van therapie via internet probeert hij de opgedane kennis nu toe
te passen op de mobiele telefoon. Bij internettherapie zit nog een
therapeut achter de computer met wie de cliënt contact heeft. Die
wordt bij therapie-apps vervangen door de mobiele telefoon.

Hoe werkt digitale therapie? Een van de therapiemodules die
Cuijpers en zijn onderzoeksteam hebben ontwikkeld, werkt als
volgt. De app vraagt cliënten op een rij te zetten welke activiteiten
ze leuk vinden in het leven. Daarna houdt de applicatie een tijd-
lang bij op welke dagen iemand die activiteiten uitvoert. Ook vult
de cliënt op verschillende momenten in hoe hij zich voelt. Vervol-
gens bekijkt de app hoe zijn activiteiten in verband staan met zijn
stemming. Aan de hand daarvan wordt een weekplanning aange-
maakt. Cuijpers: „Dat is helemaal geautomatiseerd, er komt geen
mens meer aan te pas.”

Niet alleen voor psychische kwalen zijn draagbare therapieën
beschikbaar. De App Store en Android Market voorzien ook in de
nodige lichamelijke oefeningen. Jip Driehuizen, arbeidsfysiothe-
rapeut en stressconsultant, ontwikkelt momenteel een app die
mensen van lichamelijke klachten moet afhelpen. Driehuizen:
„Het probleem is dat iedereen te veel zit, weinig beweegt en te veel
eet. Zelfhulpprogramma’s kunnen dat doorbreken.” De app die
hij ontwikkelt, toont filmpjes met instructies en lichamelijke oe-
feningen. Zo kunnen bijvoorbeeld hoofdpijnklachten worden be-
streden.

Met de toenemende beschikbaarheid aan medische informatie
is iedereen zijn eigen dokter. Voordat we naar de huisarts gaan,
leggen we onze klachten eerst voor aan dokter Google. Met de
komst van therapie-apps lijkt die zelfredzaamheid nog verder toe
te nemen. Maar de complexiteit van veel gezondheidszorgen kan
een valkuil zijn. Driehuizen: „Het aantal factoren dat meespeelt
bij sommige lichamelijke en psychische klachten is erg groot. Het
is lastig duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is. Toch
zijn er veel klachten die mensen zelf geautomatiseerd kunnen op-
sporen en oplossen. Als de app in het begin maar de juiste vragen
stelt.”

Het verzamelen van informatie over klachten gaat verder dan
het invullen van vragenlijsten. De zaktherapeut vraagt u niet al-
leen een hoop gegevens in te vullen, hij verzamelt ze ook zelf.
Cuijpers: „Wat de mobiele telefoon juist zo interessant maakt, zijn
de verschillende sensoren. Zo heeft elke smartphone een bewe-
gingssensor en een GPS-ontvanger. Onderzoekers proberen die te
integreren in de therapie. Therapie gaat vaak over wat mensen
doen. Met de bewegingssensor kunnen therapeuten zien of men-
sen lopen, zitten of staan.”

Niet alleen de bewegingsensor houdt de cliënt in de gaten. De
applicatie van Cuijpers maakt ook gebruik van pillendoosjes die
rechtstreeks (via bluetooth) in verbinding staan met de telefoon.
Zo wordt bijgehouden of iemand zijn pillen wel inneemt. Dit kan
dan weer worden doorgegeven aan de huisarts. Cuijper: „Ook de
GPS-ontvanger kan worden gebruikt. Dan houdt de app van elk
moment bij waar de patiënt is geweest. Om redenen van privacy
wordt die techniek nu nog niet gebruikt. De tijd zal moeten leren
hoe met dit soort vraagstukken om te gaan.”

Wie het menselijk contact niet nodig heeft, kan heil verwachten
van een therapie-app. Voor wie liever ouderwets languit op de sofa
blijft liggen, zijn apps in ieder geval een extra optie. Met thera-
peut ernaast, mobiel in de hand.

‘En, hoe voelt u zich
daarbij ...?’ De mobiele
telefoon biedt uitkomst
voor wie genoeg heeft
van een altijd begripvol
knikkende therapeut.
De therapie-app rukt op.
T o m  J anssen

Een therapeut in
ieders broekzak

Gezond eten: Foodzy. Het is lastig elke dag bij te
houden wat u eet. Bovendien weet u nooit precies
hoeveel calorieën ergens inzitten. Met de app
Foodzy wordt dit een stuk makkelijker. In de app zit
een database met bijna alle voedselproducten. Van
een Big Mac tot een Raketje: met Foodzy weet u
hoeveel calorieën het bevat. Zo kunt u inzicht krij-
gen in uw eetpatroon.

Nieuwsgierig naar de werking van ge-
zondheids-apps besloot ik er een uit
te proberen. Maar wat kon ik aan mij-
zelf verbeteren? Regelmatig kijk ik,
student, te diep in het glaasje. En
jawel, ook daar biedt een app de op-
lossing. De website drinkwijzer.info
heeft een app gemaakt waarmee een
drankdagboek kan worden bijgehou-
den. Elk drankje registreert u op uw
telefoon.
Na het installeren van de app komt
mijn huisgenoot thuis. We drinken een
biertje, braaf scroll ik naar de optie
‘bier’, en klik op +1. Tijdens het koken
drink ik een glas wijn. Als ik bij het
eten een tweede glas inschenk, be-
sluit ik het dagboek bij te werken. Tot
mijn schrik verschijnt een waarschu-
wing op het scherm van mijn iPhone:
‘U heeft uw limiet overschreden.’
Wat nu? Ondanks dat het een door-
deweekse dinsdag is, heb ik van-
avond nog een feestje in Amsterdam.
Gelukkig laat de app mij de rest van
de avond met rust. Behalve het aan-
geven van een dagelijkse limiet wordt
verder nooit een advies gegeven. Als
op het eind van de avond de teller de
acht aantikt, geeft de applicatie geen
kik.
Een vriendin gluurt mee naar het te-
lefoonschermpje. „Zoveel calorieën?
Dat is bijna de helft van wat je da-
gelijks moet binnenkrijgen”, zegt ze
verbaasd. Naast het aantal eenheden
valt inderdaad te lezen hoeveel ca-
lorieën je hebt binnengekregen.
Na een week is het tijd de balans op
te maken. Conclusie? Meerdere da-
gen zat ik over de limiet van twee à
drie glazen. Verder ben ik niet veel
wijzer geworden. De drinkwijzer-app
is handig voor wie wil bijhouden hoe-
veel hij precies drinkt. Digitaal biertjes
turven, meer is het niet. Ik heb er
geen druppel minder om gedronken.

Depressie: Therappi. Last van een sombere stem-
ming, maar geen zin om naar een psycholoog te
gaan? Met Therappi kunt u volledig zelfstandig een
therapie proberen. De app is gemaakt door profes-
sionele therapeuten. Voor lichte klachten het pro-
beren waard, maar zoals de app zelf aangeeft:
‘Therappi is geen vervanging voor psychologische
of medische behandeling.’

Vliegangst: Vlieg App. Bent u een van de drie mil-
joen Nederlanders met vliegangst? Misschien kan
deze app u geruststellen. In de minicursus leert u
feiten over de luchtvaart. Met behulp van ontspan-
ningsoefeningen is het de bedoeling dat u kalm aan
de vlucht begint. Daarnaast bevat de app een pa-
niekknop. Wie hier tijdens de vlucht op drukt, wordt
geruststellend toegesproken.

Ongesteldheid: iPeriod. Anders dan de naam doet
vermoeden, heeft Apple zich niet gestort op de
markt voor tampons. Dit is een app waarmee vrou-
wen hun maandelijkse cyclus kunnen bijhouden. Hij
waarschuwt wanneer het maandelijkse ongemak in
aantocht is, en vermeldt de vruchtbare periode.
Wie over tijd is, krijgt een waarschuwing van deze
app. Een ‘deel dit op Facebook’-knop ontbreekt.

Stoppen met roken: SMOQUIT. Deze app houdt bij
hoe lang u gestopt bent en maakt inzichtelijk wat het
effect is. Zo kunt u zien hoeveel sigaretten u niét
heeft opgestoken, en hoeveel dit in de portemonnee
heeft gescheeld. Daarnaast kunt u zien hoelang u
nog moet volhouden om de kans op een hartaanval
of longkanker te halveren. Het ingebouwde dagboek
biedt de mogelijkheid ervaringen bij te houden.

Digitaal biertjes turven

Fit blijven: Runkeeper. Benieuwd hoeveel calorieën
u verbrandt tijdens uw dagelijkse rondje joggen?
Zet Runkeeper aan, deze app houdt het voor u bij.
Afstand, snelheid, looproute en verbruikte calorieën
worden allemaal opgeslagen. Aan anderen laten
zien hoe gezond u wel niet bezig bent, was nog
nooit zo makkelijk: via een druk op de knop staat
een kaartje met uw looproute op Facebook.

Jip Driehuizen, arbeidsfysiotherapeut en
s t re s s c o n s u l t a n t :
„Met behulp van mijn app kunnen mensen
straks zelf lichamelijke oefeningen doen. Zelf-
standig aan de gang gaan, heeft risico’s. Maar
mensen moeten gewoon meer bewegen, punt.
Niet bewegen heeft meer risico’s dan wel be-
wegen. Of we de verantwoordelijkheid voor on-
ze gezondheid niet te veel uit handen geven
aan de techniek? Je zou ook het omgekeerde
kunnen beredeneren: mensen nemen zelf ver-
antwoordelijkheid door met een zelfhulppro-
gramma aan de slag te gaan. Als iemand naar
de dokter gaat, geeft hij ook de hulp uit handen
aan techniek: scanners, bloeddrukmeters en
andere meetapparatuur. De fout zal niet zo snel
in de app zitten, als die tenminste goed is
uitgetest. De fout zal eerder zitten in het in-
terpreteren van de klacht door de cliënt zelf.”

Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psycho-
logie:
„Een van de voordelen van therapie-apps is dat
ze verder kijken dan wat de cliënt achteraf
vertelt. Psychologen bepalen nu of iemand de-
pressief is aan de hand van wat iemand vertelt.
Met behulp van de mobiele telefoon weten the-
rapeuten veel beter wat zich afspeelt in het
dagelijks leven van mensen. Ik weet zeker dat
dit het hele veld van gedragswetenschappen
totaal gaat veranderen. Toch zit niet iedereen
op dit soort therapie te wachten. Je moet het
niet opdringen. Maar sommige cliënten vinden
het juist heel prettig. Het blijkt dat patiënten
dezelfde waardering hebben voor contact via
internet als voor direct contact met een the-
rapeut. Daarnaast heeft niemand hard bewijs
dat de therapeutische relatie van essentieel be-
lang is voor het effect van de therapie.”

Nadia Garnefski, psycholoog, wetenschap-
pelijk onderzoeker en therapeut:
„Ik denk dat de opkomst van therapie-apps een
goede ontwikkeling is. Maar ze zullen niet voor
iedereen geschikt zijn. Onderzoek zal nog moe-
ten uitwijzen voor wie dergelijke apps wel en
voor wie ze niet werken. Voor bepaalde cliënten
zal persoonlijk contact met een therapeut altijd
belangrijk blijven.
„Het is ook een goede ontwikkeling, omdat veel
mensen, die anders met hun klachten blijven
rondlopen, nu worden bereikt. Sommigen zijn
niet bereid naar een hulpverlener te gaan. Die
willen hun problemen zelfstandig oplossen.
Voor die mensen kunnen zelfhulp-apps uit-
komst bieden.
„Het is extra aanbod. Maar face-to-face-
therapie zal het nooit helemaal kunnen ver-
vangen.”

‘Mensen moeten meer bewegen’ ‘Je moet therapie niet opdringen’ ‘Soms is echt contact belangrijk’


