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INLEIDING 
Het Coronavirus heeft behandelaren wereldwijd gedwongen tot het bieden van online hulpverlening. 
Veel organisaties zijn ad hoc overgegaan tot online werken, zonder de juiste faciliteiten voor handen 
en zonder een gedegen implementatieproces. Nood breekt wet, het kon even niet anders. 
 
Als gevolg daarvan zijn behandelaren geconfronteerd met een tekort aan kennis en vaardigheden om 
online behandeling te bieden. In online supervisies en online cliëntbesprekingen klinkt onzekerheid 
over de kwaliteit van behandeling, groeien twijfels over de effectiviteit van online behandelen en 
ontstaan voortdurend vragen in de trant van “ja maar…hoe dan?!” 
 
Zelf werk ik al geruime tijd online als Klinisch Psycholoog en als supervisor VGCt/NIP K&J. Ik woon in 
Spanje en werk voor verscheidene Nederlandse zorgorganisaties. Binnen deze organisaties bied ik 
diagnostiek en behandeling, neem ik deel aan cliëntbesprekingen, volg ik intervisie en geef ik 
supervisie aan opleidelingen voor de VGCt, het NIP of BIG-opleidingen. Daarnaast werk ik mee aan 
projecten en beleidsontwikkelingen. Alles online…het kan! 
 
Huidige wetenschappelijke onderzoeken over de effectiviteit van online behandelen staan nog in de 
kinderschoenen. De verwachting is dat deze onderzoeken in een versnelling komen, zoals ook de 
praktijk van online werken in een versnelling is gekomen door het Coronavirus.  
 
De onderzoekstrend laat zien dat online behandelen effectief kan zijn. Ook worden positieve 
resultaten gevonden op de cliënttevredenheid en de kosteneffectiviteit. De therapietrouw zou zelfs 
wel eens hoger kunnen gaan eindigen dan bij f2f gesprekscontacten, wat wijst op minder drop-out. 
 
In dit eBoek vertaal ik mijn eigen online ervaring naar praktische tips met een licht wetenschappelijk 
fundament. Het doel van dit eBoek is dat elke behandelaar ontspannen, met professioneel 
zelfvertrouwen en hopelijk zelfs met plezier online behandeling kan bieden. 
 
Online behandelen…hoe dan? 
 
Yvette Kilian 
Klinisch Psycholoog 
Supervisor VGCt en NIP K&J 
 
Spanje, april 2020 
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1. Vormen 
De term online behandelen kan verwarring oproepen, omdat er veel vormen van online behandeling 
zijn. Een veelgebruikte indeling van de verschillende vormen van online interventies is de volgende: 
 Onbegeleide zelfhulp 
 Begeleide zelfhulp 
 Blended behandeling 
 Beeldbellende behandeling (“videoconferencing” in het Engels) 
 
Onbegeleide zelfhulp 
Onbegeleide zelfhulp wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel geduid als asynchroon in tijd. 
Hiermee wordt bedoeld dat de cursusonderdelen niet synchroon lopen aan hulpverlenerscontacten. 
 
Op internet zijn allerlei zelfhulpcursussen te vinden, die een cliënt zelf kan doorlopen voor specifieke 
klachten. De cursussen zijn niet ingebed in een hulpverleningstraject. Cliënten zoeken deze vaak zelf 
op internet, of ze krijgen een zelfhulpcursus aangeraden door mensen in hun omgeving. 
 
De therapietrouw bij onbegeleide zelfhulpcursussen is meestal laag. Dit betekent dat weinig cliënten 
een zelfhulpcursus volledig doorlopen. 
 
Hieronder staan links naar onbegeleide zelfhulpcursussen. Dit is geen uitputtend overzicht en de 
cursussen zijn niet allemaal op inhoudelijke kwaliteit getoetst. 
 
Er zijn GGZ-instellingen die gratis online zelfhulpmodules aanbieden, zoals: 
www.ggz-nhn.nl/zelfhulp 
www.jellinekzelfhulp.nl 
www.lentis.nl/zelfhulp/online-zelfhulp 
www.emergis.nl/zelfhulp 
www.ggzoostbrabant.nl/online-zelfhulp 
www.reiniervanarkel.nl/mijnreinier 
www.apanta-ggz.nl/zelfhulp 
 
Ook zijn er verschillende verenigingen die websites op een rijtje hebben gezet voor klachtgerichte 
zelfhulp of op hun eigen website een zelfhulpcursus bieden, zoals: 
www.depressievereniging.nl/preventie-en-terugvalpreventie/e-health 
www.psychosenet.nl/apps 
www.113.nl/zelfhulp-cursus 
www.stoppen-is-mogelijk.eu/zelfhulp 
 
Daarnaast zijn op internet tal van online zelfhulpmodules te vinden, zoals: 
www.99gram.nl/zelfhulp 
www.minderdrinken.nl 
www.cannabisenik.nl 
www.snelbeterinjevel.nl 
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Begeleide zelfhulp 
Begeleide zelfhulp wordt net als de onbegeleide zelfhulp asynchroon genoemd in de literatuur. Er 
zijn weliswaar tussendoor minimale hulpverlenerscontacten (vaak door een coach of 
ervaringsdeskundige) om uitleg te geven over de module en voor motivering, maar dit vindt niet in 
een geprotocolleerd traject plaats en de gesprekscontacten zijn niet verweven in de zelfhulpcursus.  
De begeleiding vindt meestal plaats in de vorm van mailcontacten of chatberichten. 
 
De effectiviteit van begeleide zelfhulp is doorgaans beter dan van onbegeleide zelfhulp. Ook blijven 
cliënten langer deelnemen aan de online zelfhulpcursus als er enige begeleiding bij wordt gegeven. 
 
Blended behandeling 
Een blended behandeling is een geïntegreerd behandelprotocol, waarin een online behandelmodule 
en gesprekscontacten met de behandelaar zijn verweven. De gesprekscontacten vinden f2f plaats of 
via beeldbellen. 
 
De afwisseling van de contactvorm doet een groter beroep op de zelfstandigheid van de cliënt. Er ligt 
meer regie bij de cliënt. Volgens onderzoek heeft dit een gunstig effect op het behandelresultaat. 
 
In de literatuur wordt deze behandelvorm omschreven als een combinatie van asynchroon en 
synchroon, omdat tijdens de gesprekscontacten de cliënt en de behandelaar synchroon in dezelfde 
behandellijn zitten. De inhoud van online modules komt terug in de gesprekscontacten en vice versa. 
 
Blended behandeling wordt vaak aangeboden via platforms zoals Therapieland, JouwOmgeving,  
Karify, Minddistrict of MyMindspace. Deze platforms bieden meestal tevens de mogelijkheid om 
tussendoor contact te hebben via een berichten- of chatfunctie. 
 
Beeldbellende behandeling 
Een behandeling kan enkel uit beeldbellen bestaan. Het kan een monodisciplinaire behandeling 
vormen, waarbij in het behandelplan alleen doelen zijn opgenomen voor de betreffende online 
therapie. Ook kan beeldbellen een onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling, waarbij één 
of meerdere onderdelen van het behandelplan via beeldbellen plaatsvinden. 
 
Deze behandelvorm wordt in de literatuur synchroon genoemd, omdat cliënt en behandelaar zich 
altijd op hetzelfde moment op dezelfde plek bevinden van het therapieproces. Voor het beeldbellen 
kan de functionaliteit van een groter platform worden gebruikt (zie: blended behandeling) of een 
programma dat zich specifiek richt op beeldbellen in de zorg, zoals FaceTalk of WeSeeDo. 
 
Tot slot 
De verschillende behandelvormen zijn met elkaar te combineren in een individueel behandeltraject. 
Onderzoek laat een positieve trend zien ten aanzien van blended behandeling en/of behandeling 
middels beeldbellen versus f2f behandeling. 
 
In dit eBoek wordt vooral ingegaan op het beeldbellen, als onderdeel van een blended behandeling 
of volledige beeldbellende behandelvorm. 
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2. Organisatie 
Algemeen 
Online interventies kunnen over het gehele continuüm van de zorg worden ingezet: 
 Algemene preventie 
 Gerichte preventie en/of kortdurende behandeling 
 Diagnostiek en behandeling 
 Terugvalpreventie 
 Dagelijkse begeleiding en ondersteuning bij chronische problematiek 
 
Hierbij kan de inzet van online interventies voor algemene preventie worden gezien als het 
goedkoopst en het minst intensief. De dagelijkse begeleiding en ondersteuning bij chronische 
problematiek kan worden gezien als het duurst, door de langdurige en intensieve inzet van online 
hulpverlening. 
 
Wensen 
Het is aan de zorgorganisatie om vooraf te bedenken op welke manier online interventies 
aangeboden gaan worden. Wat zijn de wensen van de medewerkers? Wat zijn de behoeften van de 
cliënten? Wat past bij welke doelgroep? Worden alle online interventies in één keer uitgerold, of 
stapsgewijs over een langere periode? 
 
Onderzoek lijkt aan te tonen dat cliënten met alle soorten problematiek kunnen profiteren van 
online interventies. Verder zouden online interventies bij alle ernstgradaties van problematiek 
kunnen worden ingezet, ook in geval van comorbiditeit. 
 
Indicering voor online behandelinterventies lijkt enerzijds gebaseerd op de mogelijkheden van de 
organisatie. Anderzijds op de mogelijkheden en behoefte van de cliënt. Elke organisatie zal een eigen 
visie en werkwijze moeten ontwikkelen en inbedden over indicatiestelling van online behandeling. 
 
Ook is het aan de organisatie om helderheid te hebben over mogelijke contra-indicaties voor online 
behandeling. Bij contra-indicaties voor online behandeling kan gedacht worden aan een verhoogd 
risico op suïcidaliteit, gebrek aan online behandelmotivatie, anderstalig of ernstig dyslectisch zijn. 
 
Keuzes 
Het is aan de organisatie om vooraf te bedenken welke functionaliteiten nu en op termijn gebruikt 
gaan worden, welke kosten gemaakt kunnen worden en hoe de veiligheid in het oog te houden bij 
het kiezen van een online programma: 
 
 Communicatiemiddelen, zoals berichten, afspraakreminders of recepten versturen (mail, sms), 

chatten, bellen, beeldbellen (met hoeveel tegelijk?), mogelijkheden voor audio/video-opnames 
en het delen van het beeldscherm. 

 
 Online behandelmiddelen, zoals online behandelmodules. Of tools in een mobiele app voor 

bijvoorbeeld dagboeken, spanningsmeters, G-schema’s.  
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 Cliëntdossiers, in de vorm van een koppeling van het online programma aan het EPD of een 
geïntegreerd cliëntenportaal op het online platform. 

 
 Cliëntvriendelijkheid, waarbij de keuze is tussen een programma middels een app installeren of 

gebruik via een website (“web-based” in het Engels). 
 
 Gebruikersvriendelijkheid, in de zin van intuïtieve bediening en de aanwezigheid van technische 

ondersteuning middels een helpdesk voor de organisatie, de behandelaar en de cliënt. 
 
 Tarief, waarbij het van belang is te kijken naar abonnementsprijzen per maand/jaar of per 

behandelaar, naar eventuele extra kosten voor “belminuten” en naar mogelijkheden om op losse 
onderdelen te abonneren. 

 
 Veiligheid, een zeer belangrijk punt in de zorg! Zorg dat het online programma waarmee gewerkt 

gaat worden, voldoet aan de privacywetgeving van de AVG en de meest recente NEN-normen.  
Kijk bij het hoofdstuk Literatuur voor handige websites over veilig online behandelen! 

 
Faciliteiten 
Online behandelinterventies implementeren stopt niet bij nadenken over een online programma. Er 
is een organisatievisie nodig, die wordt ingebed in de cultuur en de dagelijkse werkwijze. Een 
organisatie zal online behandelen moeten faciliteren en implementeren. Dit begint bij angst voor het 
onbekende overwinnen en draagvlak creëren op basis van behoeften. 
 
Betrek daarom de eindgebruikers bij de ontwikkeling van de organisatievisie en het beleid over 
online behandelen. Denk hierbij aan de werkvloer, ketenpartners, de cliënten(raad), naasten van 
cliënten en ervaringsdeskundigen. Luister ook naar de mogelijkheden van faciliterende partijen, zoals 
de ICT-afdeling en de financiers. 
 
Neem het ontwikkelen en implementeren van online behandelen op in een meerjarenplan. Op die 
manier wordt online behandelen een terugkerend punt in de jaarplannen, zodat er ruimte is voor 
fasering en evaluatie. Communiceer in de plannen over concrete doelen.  
 
Wees transparant over de registratie en financiering van de online behandeling. Als het idee leeft dat 
online behandelen enkel wordt ingezet “omdat het goedkoper is”, zal het draagvlak wankel zijn.  
 
Zorg voor gedegen en enthousiaste training voor medewerkers in de online middelen. Creëer vaste 
aanspreekpunten voor online behandeling op de werkvloer en bij de ICT-afdeling. Bied medewerkers 
een mobiel, tablet/laptop of thuiswerkaccount om online behandelen ook vanaf andere plaatsen 
mogelijk te maken dan enkel de eigen werkplek. 
 
Overweeg een standalone computer of tablet in aparte spreekruimtes voor cliënten die geen eigen 
internettoegang hebben of thuis om andere redenen niet in staat zijn tot online behandeling. 
Communiceer helder over de online behandelmogelijkheden naar cliënten en ketenpartners tijdens 
de intakefase en ook via de website en social media. Vraag hierbij de hulp van ervaringsdeskundigen. 



 

Online behandelen…hoe dan? – Yvette Kilian – www.studiomindful.net 
 

7 

3. Behandelaar 
Online behandelen in de vorm van blended en/of beeldbellen kan voordelen hebben voor de cliënt. 
Zo kan de cliënt online modules in eigen tijd doen op momenten die voor hem/haar uitkomen, is er 
geen reistijd en kan de vertrouwde eigen omgeving het praten soms vergemakkelijken. 
 
Door de digitale behandelomgeving worden behandelmiddelen ook vaker digitaal aangeleverd aan 
de cliënt. Hierdoor is het makkelijk terugkijken of -luisteren en kan de cliënt zelf herhaling inbouwen 
van wat is besproken. Ook stimuleert het online werken vaak creativiteit ten aanzien van oefeningen 
en wordt er meer visueel of auditief gewerkt met filmpjes, plaatjes en muziek. 
 
Het online werken vergt ook discipline, afspraken en grenzen. Juist omdát er vanuit de eigen 
leefomgeving wordt gewerkt door cliënt en behandelaar. Dit vraagt om duidelijkheid en uitleg vanuit 
de kant van de behandelaar, zodat de cliënt soepel mee kan bewegen in de online behandeling. 
 
Hieronder volgen allerlei praktische tips, afspraken en grenzen die je kunt hanteren om ontspannen 
online te behandelen. Het is misschien even wennen, maar uiteindelijk zul je ervaren dat online 
behandelen ook een bepaalde vrijheid biedt, waar je je professioneel in mag uitleven. 
 
Technisch 
 Gebruik een stabiele en snelle internet verbinding, liefst een vaste verbinding, anders zo dicht 

mogelijk bij de router of via een hotspot op je (werk)mobiel 
 Om het wifi-signaal te verlengen naar jouw werkkamer, is het beter om een Mesh-systeem te 

gebruiken dan een wifi-extender. Bij de extender neemt de kracht van het wifi-signaal af, bij het 
Mesh systeem blijft de sterkte van het signaal gelijk. 

 Gebruik een laptop of computer in plaats van een telefoon of kleine tablet (behalve een kleiner 
scherm zijn ook geluid/microfoon/verbinding vaak minder goed) 

 Zorg dat een laptop met stroom is verbonden om te voorkomen dat de energiezuinige modus 
aangaat en de kwaliteit van het beeld verslechterd 

 Zorg dat de cliënt een duidelijke en eenvoudige instructie krijgt over het online programma 
 Volg de instructies om het online programma te gebruiken 
 Zet andere websites/applicaties en pop-ups op de laptop/computer uit tijdens een sessie om 

afleiding te voorkomen 
 Zet de camera in een goede positie om elkaar recht aan te kunnen kijken 
 Zorg voor een goed werkende hoofdtelefoon en microfoon zodat dat je met je normale 

stemvolume kunt spreken en dichtbij kunt klinken 
 
Omgeving 
 Zorg voor een rustige omgeving die je na de sessie kunt verlaten (dus liever niet de woonkamer) 

om de sessie ook daadwerkelijk af te sluiten voor jezelf 
 Zorg voor volledige privacy zonder onderbrekingen 
 Zet je telefoon uit of met het geluid uit buiten je gezichtsveld om afleiding te voorkomen 
 Zit naar het licht toe en zorg voor een goede lichtinval om te voorkomen dat de ander enkel een 

silhouet ziet 
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 Zit op een stoel en aan een tafel/bureau met het scherm en de camera op ooghoogte 
 Zit ongeveer op een armlengte afstand van het scherm 
 Zorg voor de aanwezigheid van een goede klimaatbeheersing: verwarming, dekentje voor over je 

benen, extra trui/vest, airconditioning of ventilator 
 Sluit ramen en deuren van de gespreksruimte om privacy te waarborgen en storende geluiden 

van buitenaf te beperken 
 
Voorbereiding 
 Test vóór de eerste sessie uit waar je wilt gaan zitten: lichtval, zitcomfort, hoogte/afstand laptop 
 Probeer vóór de eerste sessie uit of alles werkt: online programma, geluid, camera 
 Check je geluid en video voor het begin van elke sessie 
 Zorg voor een lijst met “eerste hulp bij technische problemen” 
 Bereid online materialen voor, zoals sheets, filmpjes, plaatjes/foto’s, oefeningen, formulieren, 

dagboeken, muziek 
 Zorg dat je papier en pen klaar hebt liggen 
 Heb een online whiteboard of leeg Word-document paraat 
 Zorg dat je zowel het telefoonnummer/emailadres van de client als van de contactpersoon hebt 
 Zorg dat je jezelf vooraf vertrouwd voelt met alle programma’s die je wilt gebruiken met de cliënt 
 Houd je eigen beeldscherm op orde, zodat je veilig je scherm kunt delen zonder dat 

privacygevoelige of persoonlijke informatie zichtbaar is voor de cliënt 
 Stuur de cliënt vooraf een korte uitleg over online behandeling, met telefoonnummers en 

mailadressen die voor cliënt relevant zijn tijdens de online behandeling 
 Laat de cliënt vooraf een vlog bekijken waarin je jezelf en het online werken kort voorstelt 
 Neem vooraf de uitleg over online behandelen met de cliënt door en stel duidelijke grenzen 
 
Afspraken 
 Maak afspraken over wie de sessie begint, wie een uitnodiging verstuurd voor de sessie en wie 

terugbelt in geval van een verbroken (internet)verbinding 
 Maak afspraken over wat te doen als de verbinding niet (voldoende) tot stand komt 
 Maak afspraken over de duur van online behandelsessies en hou hierbij rekening met de 

draagkracht en praktische mogelijkheden van de cliënt 
 Maak afspraken over eten, drinken en roken tijdens de sessie 
 Maak afspraken over speelgoed/knuffels/dekentjes tijdens de sessie 
 Maak afspraken over wie wanneer deelneemt en met welk doel in geval van systemische 

betrokkenheid in de sessies, voorkom dat mensen zomaar een sessie “binnenvallen” 
 Maak afspraken over de hoeveelheid stoelen/zitplekken die tijdens een sessie aanwezig moeten 

zijn in de kamer in het kader van rollenspelen/stoelentechnieken 
 Maak afspraken over het gebruik van chat, email, Whatsapp tussen de sessies door. Verhelder 

voor cliënten waarvoor deze communicatiemiddelen gebruikt worden en wanneer jij de 
berichten beantwoordt. Laat de cliënt vooraf weten wanneer je afwezig bent, zodat er niet 
onterecht op een reactie wordt gewacht 

 Spreek af dat er in geen geval middelengebruik is vooraf, tijdens en direct na de sessie 
 Veiligheid: maak afspraken over crisissituaties! Leg die vast in het crisisplan of behandelplan 
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Vormgeving 
 Integreer de online behandeling en afspraken in het (multidisciplinaire) behandelplan met 

doelen, afspraken en evaluaties 
 Zorg dat de cliënt toegang heeft tot het eigen behandelplan of stuur het vooraf toe via 

(beveiligde) mail 
 Gebruik online behandelmodules of apps tussen de sessies door 
 Gebruik de optie “scherm delen” om samen ergens naar te kijken of luisteren 
 Introduceer een online whiteboard, waar je alleen of samen op kunt werken, zoals 

www.awwapp.com. Zorg dat je geen persoonsgegevens op het online whiteboard schrijft in 
verband met privacy. 

 Deel het online whiteboard na de sessie met de cliënt via (beveiligde) mail, zodat de cliënt het 
kan terugkijken 

 Introduceer programma’s als PowerPoint Online, Windows Movie Maker 10, Microsoft Photo 
Collage Maker, de Comic Life app of Canva om de cliënt meer tools te geven om met opdrachten 
aan de slag te gaan 

 
Sessie 
 Wees gedoucht, aangekleed, verzorgd, ed 
 Houd zorgvuldig de begin- en eindtijd van de sessie aan 
 Zorg voor een duidelijke markering of een ritueel van het begin en eind van de sessie, 

bijvoorbeeld met een korte mindfulness of bewegingsoefening, vaste agendapunten voor 
openen en sluiten van de sessie, duidelijke begroeting en afscheid met woorden en gebaren 

 Begin met een virtuele rondleiding door de gespreksruimtes 
 Geef het bij de cliënt aan als je documenten (bijvoorbeeld behandelplan, thuisopdracht) voor je 

hebt liggen of naast op je op een tweede scherm open hebt staan, waar je tijdens de sessie op 
kijkt. Anders lijk je afgeleid tijdens het verhaal van de cliënt, als je wegkijkt van de camera. 

 Hou rekening met een eventuele vertraging in het geluid, zodat je niet door de cliënt heen praat 
 Als het geluid teveel hapert of vertraagt, kies dan voor het beeld via het online programma en 

geluid via je telefoon door de cliënt op te bellen 
 
Behandeling 
 Train je alertheid in non-verbale cues en betrek die in de behandeling: gebruik “wat in de kamer” 

is, wat je ziet aan de cliënt en wat je opmerkt aan non-verbale veranderingen 
 Zorg dat je eigen non-verbale cues duidelijk zichtbaar zijn voor de cliënt 
 Vraag actief en frequent naar lichamelijke sensaties, gevoelens en gedachten bij de cliënt 
 Speel met je positie ten opzichte van de camera al naar gelang het therapieverloop of de 

interventie op dat moment 
 Betrek de achtergrond of wat er gebeurt in de omgeving bij de therapie (slechte verbinding, een 

kat die voorbij loopt, hard geluid buiten, ed) 
 Maak (in overleg met de cliënt!) audio-opnames of screenshots van delen/oefeningen van de 

sessie en stuur die naar de cliënt om tussentijds te beluisteren, terug te kijken of mee te oefenen 
 Bij systeem/gezinsbehandeling: laat iedereen achter een eigen laptop/computer in een eigen 

ruimte zitten om te zorgen dat alle interacties/dynamiek zichtbaar en hoorbaar is voor jou. 
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 In geval van thuisopdrachten/huiswerk: bespreek vooraf in de sessie met cliënt hoelang eraan 
gewerkt wordt, wanneer, waar, hoe om te gaan met privacy, opbergen van de opdracht in huis 

 Indien mogelijk: stuur ”automatisch” een bericht (mail, chat, sms, Whatsapp) met dag, datum en 
tijdstip van de afspraak als reminder voor de cliënt 

 
Behandeloefeningen 
 Gebruik oefeningen waarbij de cliënt zich dichter naar de camera beweegt of juist verder weg 

gaat zitten/staan, lopen, ed. 
 Gebruik oefeningen voor “online touching” via het scherm 
 Gebruik imaginatie of fantasie oefeningen om fysieke nabijheid te creëren: “stel je voor dat ik 

naast je zit op de bank…” 
 Gebruik self-disclosure om het hier en nu te benadrukken en te focussen op wat “in de kamer is” 
 Geef de cliënt digitale thuiswerkopdrachten/huiswerk, zoals een beeldend (positief) dagboek, 

een digitale collage of vlog, een digitaal album maken met een persoonlijk thema 
 Integreer muziek in de online behandeling, bijvoorbeeld door het luisteren naar en spreken over 

betekenisvolle muziek voor de cliënt, muziek op de achtergrond bij traumabehandeling, muziek  
koppelen aan schema-modi 

 Gebruik spiegelende bewegingsoefeningen, yoga, mindfulness voor bewustzijn in het hier en nu 
 Gebruik het online whiteboard voor oefeningen gericht op interactie/samen 
 Gebruik het online whiteboard voor visualisatie van patronen 
 Bij systeem/gezinsbehandeling: laat filmen hoe met elkaar aan een thuisopdracht wordt gewerkt 

en kijk dat met elkaar in de sessie terug 
 
Zelfzorg 
 Zorg voor een duidelijk begin, eind en structuur van je werkdag 
 Plan administratief werk en het lezen/beantwoorden van berichten in op vaste momenten, 

bijvoorbeeld 30min aan het begin, 30min in het midden en 60min aan het eind van de werkdag 
 Zorg voor pauzes tussen je online afspraken om je ogen rust te geven van het scherm: 

bijvoorbeeld 45min behandelgesprek, 15min verslaglegging en voorbereiding volgende cliënt, 
15min pauze, 45min overleg met collega, 15min pauze, enz 

 Gebruik pauzes om uit je stoel te komen, in beweging te zijn, te zorgen voor voldoende drinken, 
toiletstop, weg van je scherm zijn, korte mindfulness of yoga oefeningen 

 Plan pauzes in je agenda in, zowel de korte pauzes tussen afspraken door als een lunchpauze van 
45min waarin je een gezonde en verse lunch kunt maken. 

 Beperk het aantal online afspraken per dag tot 5-6, inclusief online overleggen met collega’s. Je 
zult merken dat online werken vermoeiend is, doordat je achter een beeldscherm zit 

 Zorg voor minstens wekelijks, liefst bijna dagelijks online contact met één of meerdere collega’s 
om het teamgevoel levend te houden 

 Zorg voor voldoende buitenlucht tijdens pauzes, voor en/of na de werkdag 
 Beperk het schermgebruik buiten werktijden om vermoeidheid van de ogen en overprikkeling 

door het schermlicht te voorkomen en je hersens rust te gunnen 
 Zorg voor me-time buiten werktijd in de vorm van socializen, muziek luisteren of maken, een 

boek lezen, sporten of anderszins “hobbyen” 
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Zelfzorgoefeningen 
 Download de app Insight Timer op je telefoon voor oefeningen gericht op ontspanning, 

mindfulness en yoga in de vorm die passend is voor jou op elk gewenst moment 
 Zittend of liggend ademhaling volgen 
 Zittend of liggend korte bodyscan 
 Zittend of liggend 3 minuten ademruimte 
 Mindful lopen, eventueel met een mantra dat op dat moment passend is voor jou 
 Staand mindful naar buiten kijken door het raam 
 Staand mindful luisteren naar de geluiden in huis 
 Yoga op de grond met de kat op vier poten 
 Staande yoga met de halve maan, intense armstrekking  en de meeuw naar de voorwaartse 

buiging 
 Qigong door staand met de armen voor en achter om je lichaam te zwaaien 
 Qigong staande zelfmassage met kloppende handen over je lichaam en gezicht, van beneden 

naar boven 
 Deeloefeningen van de progressieve relaxatie van Jacobson met aanspanning en ontspanning  

van de spieren 
 Schud je lichaam staand helemaal los, van je voeten tot je armen en je hoofd 
 Wandel een rondje door de tuin of om het huis 
 

4. Overleg 
Als er cliëntgebonden zaken worden besproken in een overleg, zoals in een cliëntbespreking, dan 
moet het programma voldoen aan alle veiligheidsnormen, zoals AVG en NEN. Hiervoor worden ook 
wel de beeldbelmogelijkheden in het online programma gebruikt. 
 
Wanneer een overleg enkel over praktische teamzaken gaat zonder dat er privacygevoelige en 
cliëntgebonden informatie wordt besproken, kan gebruik gemaakt worden van specifieke 
vergaderprogramma’s. Veelgebruikte programma zijn Teams, Skype for Business of GoToMeeting. 
 
Vergaderetiquette 
Online overleg met collega’s vraagt wat meer discipline dan een f2f overleg: 
 Zorg voor een voorzitter die hardop de tijd bewaakt 
 De voorzitter structureert hardop de vergadering op basis van de agenda 
 De voorzitter zorgt voor een duidelijke opening en afsluiting van het overleg in de vorm van een 

begroeting (hallo en welkom) en afscheid (bedankt en tot ziens) 
 De voorzitter zorgt voor een overzichtelijke agenda die vooraf is gedeeld met iedereen 
 Iedereen checkt vooraf de verbinding, de camera en het geluid 
 Iedereen zet dossiers of andere documenten, die nodig zijn voor het overleg, vooraf open (zoals 

de agenda, notulen vorige overleg, bijlagen) 
 Laat elkaar uitspreken, want iedereen wordt digitaal onverstaanbaar als meerdere mensen 

tegelijk spreken 
 Waar mogelijk, richt een vraag naar een specifiek persoon 
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 Steek je hand op als je iets wilt zeggen 
 Als één persoon een lange tijd aan het woord is voor uitleg of een presentatie, spreek dan af dat 

de overige aanwezigen hun microfoon dempen om storende achtergrondgeluiden te voorkomen 
 De voorzitter doet regelmatig een rondje om iedereen de ruimte te geven iets te zeggen 
 De voorzitter vat geregeld samen en koppelt dat doelgericht aan de agendapunten 
 Nuttig geen eten tijdens een online overleg omdat eetgeluiden digitaal kunnen worden versterkt 

en daarmee storend kunnen zijn voor de vergadering 
 

5. Online behandelen…zó dus! 
 
De maatregelen vanwege het Coronavirus hebben ertoe geleid dat veel behandelaren ineens online 
behandeling moesten bieden met gebrekkige kaders en middelen. Dit heeft gezorgd voor allerlei 
onzekerheden, twijfels en vragen over online behandelen bij mijn supervisanten en collega’s. En zo 
ontstond het eBoek: Online behandelen…hoe dan? 
 
Dit eBoek biedt geenszins een compleet overzicht van mogelijkheden en beperkingen van online 
behandelen. Het is puur bedoeld als een praktische houvast, ter inspiratie voor organisaties en 
behandelaren, om online behandelen als een nieuwe werkwijze te verwelkomen. 
 
Studio Mindful biedt ondersteuning bij het verwelkomen, ontwikkelen en implementeren van online 
behandeling in Nederlandse zorginstellingen. Daarnaast kan Studio Mindful worden ingezet voor het 
uitvoeren van online behandeling en diagnostiek. Tevens geeft Studio Mindful supervisie en 
leertherapie aan opleidelingen voor de VGCt, het NIP K&J en voor BIG-opleidingen.  
 
Supervisie, leertherapie en zogeheten “hei-dagen” voor projecten kunnen behalve geheel online óók 
deels in Spanje plaatsvinden. Een rustige omgeving, weg van de dagelijkse werkhectiek, uitzicht op 
de bergen, een verfrissende duik in het zwembad na een dag hard werken…in de praktijk blijkt dat 
een gunstige invloed te hebben op de effectiviteit en efficiëntie van het werk. 
 
Heeft jouw zorgorganisatie begeleiding of extra handen nodig bij de implementatie, ontwikkeling of 
uitvoering van online behandeling? Ben je op zoek naar online supervisie of leertherapie? Wil je een 
training of webinar voor jouw zorgorganisatie over online behandeling? Studio Mindful denkt graag 
mee en zorgt altijd voor een passend aanbod.  
 
Neem contact op met Studio Mindful via www.studiomindful.net/contact. 
 
Online behandelen…zó dus! 
 
Yvette Kilian 
Klinisch Psycholoog, 
Supervisor VGCt en NIP K&J 
 
Spanje, april 2020 
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Handige websites voor (wetenschappelijke) publicaties en informatie over online behandelen: 
www.aacap.org/telepsychiatry (K&J) 
www.disofa.nl/blogs 
www.e-compared.eu 
www.heleenriper.nl 
 
Handige websites over veiligheid en financiering van online behandelen: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps 
www.tilanus.com 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health 
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7. Bijlagen 
In de bijlagen staan lijsten die als checklist zijn te gebruiken. Het zijn zeer beknopte versies van wat in 
het eBoek staat. Meer uitleg en context kun je terugvinden in het eBoek. 
 
 Voor de cliënt 
 Voor de behandelaar 
 Voor de organisatie 
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ONLINE BEHANDELING – VOOR DE CLIËNT 
 
Wat is online behandeling? 
Online behandeling kan op veel manieren worden gegeven. Hier maak je samen met je behandelaar 
afspraken over. Je behandelaar zal zorgen dat jij vooraf uitleg kunt krijgen over het programma dat 
wordt gebruikt voor online behandeling. 
 
Het kan zijn dat je tussen gesprekken met behandelaar zelf werkt aan online behandelmodules. Je 
behandelaar zal die modules voor jou openzetten. Je bespreekt tijdens de gesprekken met je 
behandelaar wat je in de online module hebt gedaan. 
 
Ook kan je behandelaar gesprekken met je doen via beeldbellen. Je hoeft dan niet naar de 
behandellocatie te komen, maar voert het gesprek vanuit je eigen vertrouwde omgeving thuis. 
 
Daarnaast is er misschien de mogelijkheid om tussendoor met je behandelaar contact te hebben via 
berichten of chatten.  
 
Online behandeling vraagt wat zaken om op te letten. Hieronder staan er een aantal, waar jij mee 
aan de slag kunt: 
 
Technisch 
 Gebruik een goede internet verbinding 
 Gebruik een laptop of computer 
 Volg de instructies om het online programma te gebruiken 
 Zet andere programma’s en pop-ups uit tijdens een sessie 
 Zet de camera in een goede positie 
 Zorg voor een goed werkende hoofdtelefoon en microfoon 
 
Omgeving 
 Zorg voor een rustige omgeving die je na de sessie kunt verlaten 
 Zorg voor volledige privacy zonder onderbrekingen 
 Zet je telefoon uit of leg de telefoon met het geluid uit buiten je gezichtsveld 
 Zit naar het licht toe en zorg voor een goede lichtinval 
 Zit op een stoel en aan een tafel of bureau 
 Zet je scherm en de camera op ooghoogte 
 Sluit ramen en deuren van de gespreksruimte 
 Stel huisgenoten op de hoogte van je online sessie: van hoe laat tot hoe laat, waar zit je 
 Spreek duidelijk je verwachtingen naar huisgenoten uit: niet storen, geen harde geluiden maken 
 Spreek af wie in huis je eventueel kan helpen bij technische problemen tijdens de sessie 
 
Voorbereiding 
 Test vóór de eerste sessie uit waar je wilt gaan zitten 
 Probeer vóór de eerste sessie uit of alles werkt 
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 Check je geluid en video voor het begin van elke sessie 
 Wees gedoucht, aangekleed, verzorgd, ed 
 Houd zorgvuldig de begin- en eindtijd van de sessie aan 
 Zorg dat je papier, pen en potloden klaar hebt liggen 
 Zorg dat er zakdoekjes binnen handbereik zijn 
 
Afspraken 
Met je behandelaar zul je vooraf wat extra afspraken maken. Je kunt hierbij denken aan: 
 Wie de sessie begint en wie terugbelt als de verbinding wegvalt 
 Wat te doen als de verbinding niet (voldoende) tot stand komt 
 Hoe lang duurt een online behandelsessies 
 Mag ik eten, drinken en roken tijdens de sessie 
 Wanneer mag ik chat, email, Whatsapp gebruiken 
 Hoe zit het met middelengebruik 
 Wat te doen bij een crisissituatie 
 
Als je voor of tijdens je online behandeling nog meer vragen hebt, stel ze dan aan je behandelaar. Zo 
zorgen we er samen voor dat jouw behandeling soepel kan verlopen. 
 
Telefoonnummers/ mailadressen die voor jou handig kunnen zijn tijdens je online behandeling: 
 Team: 
 
 Behandelaar: 
 
 Bij crisissituaties: 
 
 Voor technische ondersteuning: 
 
 
Veel plezier met je online behandeling! 
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ONLINE BEHANDELING – VOOR DE BEHANDELAAR 
 
Technisch 
 Gebruik een goede internet verbinding 
 Gebruik indien nodig een Mesh-systeem  
 Gebruik een laptop of computer en verbind de laptop met stroom 
 Volg de instructies om het online programma te gebruiken 
 Zet andere programma’s en pop-ups uit tijdens een sessie 
 Zet de camera in een goede positie 
 Zorg voor een goed werkende hoofdtelefoon en microfoon 
 
Omgeving 
 Zorg voor een rustige omgeving die je na de sessie kunt verlaten 
 Zorg voor volledige privacy zonder onderbrekingen 
 Zet je telefoon uit of leg de telefoon met het geluid uit buiten je gezichtsveld 
 Zit naar het licht toe en zorg voor een goede lichtinval 
 Zit op een stoel en aan een tafel of bureau 
 Zet je scherm en de camera op ooghoogte 
 Zit ongeveer op een armlengte afstand van het scherm 
 Zorg voor een goede klimaatbeheersing 
 Sluit ramen en deuren van de gespreksruimte 
 
Voorbereiding 
 Test vóór de eerste sessie uit waar je wilt gaan zitten 
 Probeer vóór de eerste sessie uit of alles werkt 
 Check je geluid en video voor het begin van elke sessie 
 Zorg voor een lijst met “eerste hulp bij technische problemen” 
 Bereid online materialen voor 
 Zorg dat je papier en pen klaar hebt liggen 
 Heb een online whiteboard paraat 
 Lees vooraf rapportages door van collega’s 
 Zorg dat je zowel het telefoonnummer/emailadres van de client als van de contactpersoon hebt 
 Zorg dat je jezelf vooraf vertrouwd voelt met alle programma’s 
 Houd je eigen beeldscherm op orde 
 Stuur de cliënt vooraf een korte uitleg en checklist 
 Laat de cliënt vooraf een vlog bekijken 
 
Afspraken 
Neem de checklist voor de cliënt samen online door en maak afspraken over zaken als: 
 Wie de sessie begint en wie terugbelt als de verbinding wegvalt 
 Wat te doen als de verbinding niet (voldoende) tot stand komt 
 Hoe lang duurt een online behandelsessies 
 Mag er worden gegeten, gedronken en gerookt 
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 Welke/hoeveel speelgoed/knuffels/dekentjes 
 Wie neemt wanneer deel en met welk doel 
 Hoeveel stoelen/zitplekken 
 Wanneer chat, email, Whatsapp gebruiken 
 Hoe zit het met middelengebruik 
 Wat te doen bij een crisis 
 
Vormgeving 
 Integreer de online behandeling behandelplan 
 Zorg dat de cliënt toegang heeft tot het eigen behandelplan 
 Gebruik online behandelmodules of apps 
 Gebruik de optie “scherm delen” 
 Introduceer een online whiteboard 
 Deel het online whiteboard na de sessie met de cliënt 
 Introduceer programma’s voor online tools aan de cliënt 
 
Sessie 
 Wees gedoucht, aangekleed, verzorgd, ed 
 Houd zorgvuldig de begin- en eindtijd van de sessie aan 
 Zorg voor een duidelijke markering van het begin en eind van de sessie 
 Begin met een virtuele rondleiding door de gespreksruimtes 
 Benoem het naar de cliënt als je tijdens het gesprek op documenten kijkt 
 
Behandeling 
 Zorg dat je eigen non-verbale cues zichtbaar zijn 
 Vraag actief naar lichamelijke sensaties 
 Speel met je positie ten opzichte van de camera 
 Gebruik wat “in de kamer” is 
 Maak audio-opnames of screenshots 
 Laat iedereen in een eigen ruimte zitten 
 Bespreek thuisopdrachten/huiswerk vooraf in de sessie 
 
Zelfzorg 
 Zorg voor een duidelijke structuur van je werkdag 
 Plan administratief werk in op vaste momenten 
 Plan pauzes in je agenda in 
 Beperk het aantal online afspraken per dag tot 5-6 
 Zorg voor regelmatig online contact met collega’s 
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ONLINE BEHANDELEN – VOOR DE ORGANISATIE 
 
Verkorte checklist voor organisatie om rekening mee te houden bij het opstellen van een 
organisatievisie en beleid over online behandelen: 
 Draagvlak 
 Financiering 
 Meerjarenplan 
 Training 
 Aanspreekpunten 
 ICT-middelen 
 Communicatie 
 Marketing 
 
Verkorte checklist voor de organisatie bij de keuze van een online programma: 
 Communicatiefunctionaliteit 
 Online behandelfunctionaliteiten 
 Cliëntdossiers 
 Cliëntvriendelijkheid 
 Gebruikersvriendelijkheid 
 Helpdesk 
 Tarief 
 Veiligheid 
 
 


