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1. In onderzoek over implementatie van mHealth wordt vooral gekeken 
naar de technologie en de eindgebruiker, en nog te weinig naar de 
organisatie van zorg en het proces van implementeren. (dit 
proefschrift) 

 
2. Het herhaaldelijk meten van cognitie in het dagelijks leven met behulp 

van experience-sampling technologie is haalbaar in gezonde 
individuen. (dit proefschrift) 

 
3. In actie-onderzoek en co-creatie maken we gebruik van zowel de 

wensen en ervaringen van gebruikers als de kennis en kunde rondom 
mHealth implementatie en ontwikkeling. (dit proefschrift) 

 
4. Een voorwaarde voor implementatie is dat zorgprofessionals de nodige 

tijd en ruimte krijgen om mHealth applicaties uit te proberen in de 
dagelijkse praktijk. (dit proefschrift) 

 
5. Covid-19 heeft alleen momentum gecreëerd voor digitale zorg zoals 

beeldbellen; de weg naar andere soorten digitale zorg is nog lang.  
 
6. Wanneer je als zorgprofessional meer aandacht wilt besteden aan de 

kwaliteiten en weerbaarheid van de patiënt, zul je de focus moeten 
leggen op het dagelijks leven van die patiënt.  

 
7. Door het onderzoek uit dit proefschrift te hebben gedaan, ga ik als 

zorgprofessional samen met mijn patiënten concreter aan de slag.  
 
8. Implementatieonderzoek naar mHealth in de dagelijkse klinische 

praktijk voelt aan als een processie van Echternach, het is een 
groeiproces met vallen en opstaan. 

 
9. Onderwijs in de psychologie en psychiatrie moet meer aandacht 

besteden aan de implementatie van zorginnovaties. 
 
10. Het is een illusie dat iedere patiënt mHealth wil, laat staan kan 

gebruiken. 
 
11. Alles komt goed met tijd en boterhammen met choco. Nele De Keyser 
 


