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Chapter 1 starts with an introduction of the setting of the studies presented in this thesis, 
that is mental disorders in primary care. We first discus the importance of (early) recog-
nition of mental disorders, in which the GP plays a crucial role. Next, a description of the 
Dutch Mental Healthcare setting is described. Most importantly, a referral from the GP 
to a reimbursed mental healthcare trajectory must  nowadays always be accompanied by 
a suspected DSM-IV-TR (or DSM-5) disorder. Hereafter, we describe eMental health and 
the use of online screening questionnaires in general practice. The terms diagnosis and 
classification are explained. We elaborate on the most important evidence-based instru-
ments that can be used in (Dutch) GP practices. Among others, an eDiagnostic system 
called TeleScreen was described, which forms the core instrument of the studies pre-
sented in this thesis. TeleScreen can assist (healthcare) professionals in the diagnostics 
and classification of mental disorders, which may  be used to perform extensive triage at 
the very start of a patient’s trajectory. First, experiences of patients, general practitioners 
(GPs) and practice nurses (PNs) with regard to TeleScreen were examined. Second, the 
validity of TeleScreen in both primary care and specialized mental health care settings 
were studied. Finally, perceptions, wishes and barriers of psychologists toward blended 
care were examined. 

The following research questions are addressed in this thesis:  
 
1. What are experiences of patients, GPs and PNs with regard to TeleScreen?  
2. What is the concurrent validity of TeleScreen when compared with the psychologists’ 

judgments, in  patients presenting in primary care, with a possible mental disorder? 
3. What is the concurrent validity of TeleScreen, when compared with the results of the 

Structural Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis-I (SCID-I) and Axis-II disorders (SCID-
II), for patients with personality disorders?  

4. What are the perceptions of psychologists, and their wishes and barriers towards 
blended care? 

Chapter 2 describes an evaluation study among service users (patients, GPs and PNs) of 
TeleScreen. We also compared the echelon advice of GPs and PNs that was given with 
the referral to TeleScreen to the echelon advice generated by TeleScreen. In total 252 
patients (69% response rate) and 49 professionals (GPs and PNs) responded (72% re-
sponse rate per practice). Results showed that patients showed no clear preference for a 
face-to-face consultation with a psychologist over an eDiagnostic system. GPs and PNs 
felt strengthened in their control function. In most cases, the system gave a different 
echelon advice than the GPs and PNs. Nevertheless, GPs and PNs accept the results of 
the examination and the advice given. It can be concluded that using the Internet to clas-
sify mental health disorders in primary care seems promising. Patients were quite satis-
fied with TeleScreen and GPs and PNs were very satisfied with such a system for their 
patients. This system, where eDiagnostics is used before a referral to a mental healthcare 
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institution instead of afterwards, is new and could change the management of mental 
health care. 

Chapter 3a and chapter 3b describe the validity of TeleScreen when compared with the 
psychologists’ judgments, in patients presenting in primary care, with a possible mental 
disorder. In Chapter 3a data of 675 primary care patients in the Netherlands were in-
cluded in the analysis. Validity was examined using sensitivity, specificity, positive predic-
tive values, negative predictive values and Cohen’s kappa values. Furthermore, 100 pa-
tient records were randomly selected to investigate the inter-rater reliability among psy-
chologists. 

Generally, results showed that the inter-rater agreement between psychologists was 
fair to good or excellent. TeleScreen could be used to correctly estimate the echelon ad-
vice and correctly identify and exclude most clinical disorders, such as mood, anxiety and 
substance-related disorders. TeleScreen was less accurate in identifying patients with As-
perger’s disorder, sexual disorder and adjustment disorder. For several classifications the 
sensitivities and specificities were good, but the PPVs were rather low. The system was 
able to determine the absence of a personality disorder and the sensitivities and speci-
ficities for most specific personality disorders were good. Still, the PPVs for several spe-
cific Axis II classifications were rather low. Finally, the system was inaccurate in identifying 
the global assessment of functioning (Axis V of the DSM-IV-TR) of the patient.  

In Chapter 3b data were updated. We examined the validity of TeleScreen by comparing 
routinely collected results of 496 patients from Limburg GP practices with the judgment 
of a psychologist. Results show that TeleScreen can correctly recognize, exclude and pre-
dict various clinical disorders. It was able to adequately determine the absence of an Axis 
II disorder and it gave a correct advice for the echelon. However, for a number of mental 
disorders, the system generated false positives and false negatives and it was inaccurate 
in assessing the general assessment of functioning (Axis V of the DSM-IV-TR). 

In conclusion, TeleScreen can be seen as a valid screening instrument in general prac-
tice for most DSM-IV-TR classifications. However, for several classifications the system 
generates too many false positives or false negatives and therefore TeleScreen cannot, 
at this point of time, replace clinical assessment. A healthcare professional (in our studies 
a psychologist) is needed to interpret results and reduce the amount of false positives or 
false negatives.  

In Chapter 4, we describe the concurrent validity of TeleScreen when compared with well-
validated structured interviews for personality disorders and their co-occurring clinical 
disorders, specifically the SCID-I and SCID-II. A total of 89 patients referred for specialized 
treatment of personality pathology filled out TeleScreen, and mental health problems 
were also independently assessed through a SCID-I and SCID-II interview. The concurrent 
validity was examined using sensitivity, specificity, PPVs, NPVs and Cohen’s Kappa. 
TeleScreen showed moderate to good validity for any personality disorder, borderline 
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personality disorder, avoidant personality disorder and obsessive-compulsive personality 
disorder with the exception of the dependent and paranoid personality disorder. Clinical 
disorders also showed moderate to good values, except for social phobia, dysthymia and 
eating disorders. Overall, it can be concluded that TeleScreen appears to be a valid source 
of information for professionals in the assessment and classification of DSM-IV-TR disor-
ders for individuals with personality disorders. 

Blended care, meaning that online (internet) components are used in combination with 
face-to-face contact, in mental health is increasingly encouraged, but research about the 
needs of psychologists is scarce. Chapter 5 aimed to study the perceptions of psycholo-
gists and barriers with regard to blended care. In addition, specific wishes for the way 
blended care should be designed were investigated. Opinions of psychologists of the 
Dutch Association of Psychologists were collected through an e-mailed survey. Results 
showed that psychologists from different healthcare settings (63% response rate) gener-
ally had a positive perception towards blended care and that they intended to use it in 
the future. Users of blended care and secondary care professionals were more positive 
towards blended care than nonusers and primary care professionals. Online psychoedu-
cation, diary forms, exercises of different therapeutic approaches and communication 
technology configurations were most welcomed. Still, quite some barriers were men-
tioned before professionals would use blended care. For instance, in order to help pro-
fessionals in using blended care, more information about the online components, per-
ceptions of the patients and legal issues or liability must be provided by eHealth provid-
ers. It could be concluded that psychologists from different healthcare settings had a pos-
itive perception towards blended care, as long as attention is paid to perceived barriers. 
Reviewing the needs of psychologists, eHealth components of different therapeutic ap-
proaches apart from cognitive behavioral therapy were welcomed. The results of this sur-
vey can be particularly useful in the development of online programs that correspond to 
the needs of psychologists. Future research is necessary to gain insight in the (cost)effec-
tiveness of blended care for different types of patients (e.g. transdiagnostic interven-
tions) and of different therapeutic approaches.  

Chapter 6 is  the general discussion of this thesis. This final chapter starts with the major 
findings of the studies presented in this thesis. Next, we discuss the methodological con-
siderations, in particular the type of reference standard to use to determine the validity 
of TeleScreen. Hereafter, acceptable validity was discussed. There are no uniform criteria 
to decide whether an instrument is valid for its clinical purpose in a given situation. The 
choice between high sensitivity or high specificity is described per situation. Next, differ-
ent steps of the diagnostic process are discussed. This made it possible to discuss at which 
points improvements can be made. Hereafter, improvements of TeleScreen are de-
scribed and recommendations are provided for professionals on how to use TeleScreen. 
Professionals that use the instrument should for instance be aware that it is a self-report 
questionnaire which has its limitations. Next, successful implementation of new 
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innovations in (mental) healthcare are discussed and later specifically applied to 
TeleScreen. Within the field there is also resistance from professionals with regard to 
online questionnaires. The main reasons are described, along with observed features of 
TeleScreen, which may have helped in the positive perception of service users. More in-
formation about the company TelePsy is given, that developed TeleScreen and hereafter 
gradually evolved into an eHealth platform. Next, the chapter describes a developed 
framework of van Gemert-Pijnen et al. (2011) that can be used during the development 
of eHealth components. Regarding strengths and limitations, one strength was that we 
conducted our studies in real-world care settings with real patient populations, which 
contributes to the external validity of the studies and the relevance and practical clinical 
value of the research. In addition, our studies were performed in an efficient way; the 
majority of studies in this thesis were observational in nature. Limitations with regard to 
observational designs and the question whether a randomized controlled trial should 
have been conducted are discussed. In addition, the transition from DSM-IV-TR to DSM-
V and the impact on our research are mentioned. Also, both advantages and disad-
vantages from the fact that the principal investigator was an embedded researcher of the 
company TelePsy were discussed. The chapter ends with recommendations with regard 
to future research.  
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Hoofdstuk 1 start met een beschrijving van de setting waar de studies zoals beschreven 
in deze dissertatie zich hebben afgespeeld, namelijk psychische stoornissen binnen de 
eerstelijns huisartsenzorg. Eerst wordt dieper ingegaan op het belang van (vroegtijdige) 
herkenning van psychische stoornissen, waarbij de huisarts een cruciale rol vervult. 
Daarna wordt de setting, Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) beschreven. 
Een belangrijk punt bijvoorbeeld is dat een verwijzing van de huisarts tegenwoordig 
noodzakelijk is voor een vergoed GGZ traject en vergezeld moet gaan met een vermoe-
den van een DSM-benoemde stoornis. Hierna wordt eMental health beschreven en het 
gebruik van screeningsvragenlijsten binnen de eerstelijns huisartsenzorg. De termen dia-
gnose en classificatie worden beschreven. Vervolgens worden de meest belangrijke we-
tenschappelijk onderbouwde instrumenten beschreven die gebruikt worden binnen de 
(Nederlandse) eerstelijns huisartsenzorg. Onder andere is er een eDiagnostiek systeem 
ontwikkeld, genaamd TeleScreen, hetgeen het voornaamste instrument is dat onder-
zocht is in deze dissertatie. TeleScreen kan (gezondheidszorg) professionals ondersteu-
nen bij de diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen, hetgeen gebruikt kan 
worden om uitvoerige triage toe te passen aan het begin van een mogelijk GGZ traject. 
Eerst zijn ervaringen van patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) 
ten opzichte van TeleScreen onderzocht. Ten tweede werd de validiteit van TeleScreen 
onderzocht in zowel een eerstelijns huisartsensetting als een gespecialiseerde GGZ set-
ting. Tenslotte is dieper ingegaan op de houding, wensen en barrières van psychologen 
ten opzichte van blended care. 

De volgende onderzoeksvragen zijn aan bod gekomen in dit proefschrift: 
1. Wat zijn de ervaringen van patiënten, huisartsen en POH-GGZ met TeleScreen?  
2. Wat is de concurrente validiteit van TeleScreen indien vergeleken met het oordeel 

van een psycholoog bij patiënten in de eerstelijns huisartsenzorg met een vermoeden 
van een psychische stoornis?  

3. Wat is de concurrente validiteit van TeleScreen, indien vergeleken met resultaten van 
een gestructureerd klinisch interview voor DSM-IV-TR As I stoornissen (SCID-I) en As 
II stoornissen (SCID-II) bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen? 

4. Wat zijn de houdingen, wensen en barrières van psychologen ten opzichte van blen-
ded care? 

Hoofdstuk 2 beschrijft een evaluatiestudie onder gebruikers (patiënten, huisartsen en 
POH-GGZ) van TeleScreen. Naast de evaluatie werd het echelonadvies van de huisarts en 
POH-GGZ, hetgeen gegeven is voorafgaand aan de uitkomsten van TeleScreen, vergele-
ken met die van TeleScreen. In totaal hebben 252 patiënten (antwoordpercentage 69%) 
en 49 professionals (huisartsen en POH-GGZ) gereageerd (antwoordpercentage per prak-
tijk 72%). Resultaten tonen aan dat patiënten geen duidelijke voorkeur hebben voor een 
face-to-face consult met een psycholoog boven het eDiagnostiek systeem. Huisartsen en 
POH-GGZ voelen zich versterkt in hun regiefunctie. In de meeste gevallen geven huisart-
sen en POH-GGZ een ander echelonadvies dan het eDiagnostiek systeem. Desondanks 



 

142 

kunnen huisartsen en POH-GGZ zich wel vinden in de resultaten en het gegeven advies. 
Het kan geconcludeerd worden dat het gebruik van Internet om psychische stoornissen 
te classificeren veelbelovend is. Dit systeem, waarbij eDiagnostiek gebruikt wordt, voor-
afgaand in plaats van na een verwijzing naar een GGZ-instelling is nieuw en kan het ma-
nagement van zorg veranderen. 

In hoofdstuk 3a en 3b zijn we dieper ingegaan op de validiteit van TeleScreen indien ver-
geleken met het oordeel van een psycholoog, bij patiënten in de eerstelijns huisartsen-
zorg met een vermoeden van een psychische stoornis. In hoofdstuk 3a zijn gegevens van 
675 patiënten binnen de Nederlandse eerstelijns huisartsenzorg geïncludeerd in de ana-
lyse. De validiteit werd onderzocht door middel van sensitiviteit, specificiteit, positief 
voorspellende waarden (PVW), negatief voorspellende waarden (NVW) en Cohen’s kappa 
waarden. Daarnaast werden 100 patiëntendossiers at random geselecteerd om de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid onder de psychologen te onderzoeken. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de psychologen is in het algemeen re-
delijk tot goed of excellent. TeleScreen kan het echelonadvies correct inschatten en de 
meeste klinische stoornissen correct herkennen en uitsluiten, zoals verschillende stem-
ming, angst en aan middelen gebonden stoornissen. TeleScreen kan de stoornis van As-
perger, seksuele stoornis en aanpassingsstoornis minder goed identificeren. Voor ver-
schillende classificaties is de sensitiviteit en specificiteit goed, maar de PVW laag. Het sys-
teem kan de afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis bepalen en de sensitiviteit en 
specificiteit van de meeste specifieke persoonlijkheidsstoornissen is goed. Echter, de 
PVW van verschillende specifieke As II classificaties is laag. Tot slot is het systeem minder 
goed in het correct bepalen van As V van de DSM-IV (global assessment of functioning; 
GAF-score) van de patiënt indien vergeleken met het oordeel van de psychologen. 

In hoofdstuk 3b heeft er een replicatieonderzoek plaatsgevonden. Wederom is de validi-
teit van TeleScreen onderzocht, waarbij routinematig verzamelde gegevens van 496 pa-
tiënten uit huisartsenpraktijken in Limburg, vergeleken zijn met het oordeel van de psy-
choloog. TeleScreen kan diverse klinische stoornissen correct herkennen, uitsluiten en 
voorspellen. Het is mogelijk om de afwezigheid van een As II stoornis te bepalen en het 
geeft een juiste verwijzing voor het echelon. Echter, voor een aantal psychische stoornis-
sen genereert het systeem teveel fout positieve en fout negatieve classificaties en 
daarom kan TeleScreen op dit moment de klinische beoordeling niet vervangen. Een zorg-
professional (in deze studies een psycholoog), is nodig om de resultaten te interpreteren 
en het aantal fout positieven en fout negatieven te reduceren. 

In hoofdstuk 4 wordt de concurrente validiteit in kaart gebracht door TeleScreen te ver-
gelijken met een gestructureerd interview om persoonlijkheidsstoornissen en klinische 
stoornissen in kaart te brengen, namelijk de SCID-I en SCID-II. In totaal vulden 89 patiën-
ten die werden verwezen voor specialistische behandeling van persoonlijkheidsproble-
matiek TeleScreen in en werden klachten onafhankelijk middels een SCID-I en SCID-II 



Samenvatting 

143 

interview in kaart gebracht. De concurrente validiteit werd onderzocht door middel van 
sensitiviteit, specificiteit, PVW, NVW en Cohens Kappa. TeleScreen toont matig tot goede 
validiteit voor enigerlei persoonlijkheidsstoornis, een borderline persoonlijkheidsstoor-
nis, ontwijkende en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, met uitzondering 
van de afhankelijke en paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Klinische stoornissen tonen 
eveneens matig tot goede validiteit, behalve voor de sociale fobie, dysthymie en eet-
stoornissen. In het algemeen kan hieruit geconcludeerd worden dat TeleScreen een va-
lide bron van informatie is voor professionals bij het in kaart brengen en classificeren van 
DSM-IV-TR stoornissen bij personen met persoonlijkheidsstoornissen. 

Blended care, dat wil zeggen dat online (internet) componenten gebruikt worden in com-
binatie met face-to-face contact, in de GGZ wordt in toenemende mate aangemoedigd, 
maar onderzoek naar de behoeften van psychologen ontbreekt. Hoofdstuk 5 heeft als 
doel om de houdingen van psychologen, barrières en specifieke wensen ten aanzien van 
blended care in kaart te brengen. Meningen van psychologen die aangesloten zijn bij het 
Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) werden verzameld middels een vragenlijst 
die per e-mail werd verstuurd. Psychologen uit verschillende GGZ takken (63% antwoord-
percentage) hebben in het algemeen een positieve houding ten opzichte van blended 
care en zij hebben de intentie om blended care in de toekomst te gebruiken. Gebruikers 
van blended care en mensen uit de specialistische GGZ zijn positiever ten opzichte van 
blended care dan niet-gebruikers en psychologen uit de generalistische basis GGZ. Online 
psycho-educatie, dagboekformulieren, oefeningen van verschillende therapeutische 
stromingen en communicatie methoden, zoals e-mail en mobile technologie, zijn het 
meest welkom. Verschillende barrières worden genoemd en voorbereidende activiteiten 
worden echter noodzakelijk alvorens professionals een nieuw blended care platform zou-
den gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, om professionals te helpen bij het gebruik van blended 
care is het nodig dat er meer duidelijkheid komt omtrent de inhoud van de online com-
ponenten, de attitudes van de patiënten en juridische aspecten en aansprakelijkheid, bij 
voorkeur aangeboden door eHealth providers. Het kan geconcludeerd worden dat psy-
chologen van verschillende GGZ takken een positieve houding hebben ten opzichte van 
blended care, zolang aandacht wordt besteed aan de waargenomen barrières. Als we kij-
ken naar de behoeften van psychologen, dan zijn eHealth componenten van verschil-
lende therapeutische stromingen naast cognitieve gedragstherapie welkom. De resulta-
ten van dit onderzoek kunnen bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van online pro-
gramma’s die overeenkomen met de behoeften van psychologen. Toekomstig onderzoek 
is nodig om meer inzicht te krijgen in de (kosten)effectiviteit van blended care voor ver-
schillende typen patiënten (bijvoorbeeld transdiagnostische interventies) en voor ver-
schillende therapeutische stromingen. 

Hoofdstuk 6 is de algemene discussie van dit proefschrift. Het laatste hoofdstuk start met 
de belangrijkste bevindingen van de studies die gepresenteerd worden in deze disserta-
tie. Hierna wordt dieper ingegaan op de methodologische afwegingen, in het bijzonder 
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welk type referentiestandaard te gebruiken om de validiteit van TeleScreen te bepalen. 
Voorts wordt acceptabele validiteit bediscuteerd. Er zijn geen uniforme criteria om te 
beslissen of een instrument valide is voor klinische doeleinden in een specifieke situatie. 
De keuze tussen hoge sensitiviteit of hoge specificiteit wordt beschreven per situatie. Dan 
worden de verschillende stappen binnen het diagnostische proces beschreven. Dit maakt 
het mogelijk om te kijken op welke punten verbeteringen gemaakt kunnen worden. De 
verbeteringen omtrent TeleScreen worden beschreven en er worden aanbevelingen ge-
daan voor professionals voor het gebruik van TeleScreen. Professionals die het instru-
ment gebruiken moeten er bijvoorbeeld van bewust zijn dat het gaat om een zelfrappor-
tagevragenlijst, hetgeen beperkingen met zich meebrengt. Hierna wordt dieper ingegaan 
op succesvolle implementatie van innovaties binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. 
Binnen de zorg is er ook weerstand van professionals ten opzichte van online vragenlijs-
ten. De belangrijkste redenen worden beschreven, samen met eigenschappen van Tele-
Screen die er vermoedelijk voor hebben gezorgd dat gebruikers positief zijn. Hierna wordt 
meer informatie over het bedrijf TelePsy gegeven, het bedrijf dat TeleScreen heeft ont-
wikkeld en dat daarna gradueel is ontwikkeld in een eHealth platform. Vervolgens zijn we 
in het hoofdstuk ingegaan op het theoretische denkkader van Gemert-Pijnen et al. 
(2011), hetgeen gebruikt kan worden tijdens de ontwikkeling van eHealth componenten. 
De sterke kanten en beperkingen van de studies in dit proefschrift zijn vervolgens be-
schreven. Een sterk punt is bijvoorbeeld dat de studies zijn uitgevoerd binnen een ge-
zondheidszorg setting met een bestaande patiëntenpopulatie, hetgeen bijdraagt aan de 
externe validiteit van de studies, de relevantie en praktische toepasbaarheid. Daarnaast 
zijn de studies uitgevoerd op een efficiënte manier; de meeste studies waren observati-
oneel van aard. De beperkingen die dit met zich meebrengt en de vraag of er geen ran-
domized controlled trial zou moeten hebben plaatsgevonden zijn eveneens besproken. 
Daarnaast zijn de beperkingen van de studies omschreven. Bijvoorbeeld de transitie van 
de DSM-IV-TR naar de DSM-V en de impact die dat heeft gehad op het onderzoek. Daar-
naast zijn zowel voor als nadelen beschreven van het feit dat de onderzoekster een me-
dewerker was van het bedrijf TelePsy. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor toe-
komstig onderzoek. 
  



 



 

  




