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Evidence



Online videobellen
psychotherapie
• Videoconferencing psychotherapy: A 

systematic review.

Backhaus et al 2012, Psychological Services

• The results indicate that VCP is feasible, has 
been used in a variety of therapeutic formats 
and with diverse populations, is generally 
associated with good user satisfaction, and is 
found to have similar clinical outcomes to 
traditional face-to-face psychotherapy.

• Berryhill 2019 

• Videoconferencing Psychotherapy and 
Depression: A Systematic Review



Online videobellen
Therapeutische relatie

• Therapeutic alliance in videoconferencing 

psychotherapy: a review Simpson, 2014

• The therapeutic relationship was the same, 

sometimes even better.

• For patients. But not for therapist.

• “Therapists also rated high levels of TA, but 

often not quite as high as that of their 

clients early in treatment.”



Telepsychiatry: videoconferencing in the 
delivery of psychiatric care

• Telepsychiatry has been shown to be feasible in a wide range of 
settings, across a complement of psychiatric treatments, in 
different ethnic groups and populations, and in all age ranges, 
from child to geriatric psychiatry.

• An increasing number of controlled trials are demonstrating the 
effectiveness and efficacy of telepsychiatry in specific 
treatments as well as exploring wider benefits, such as cost 
savings associated with reduced travel, improved care 
coordination, and cost avoidance through early treatment.
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Online groepstherapie



Samenvatting wetenchappelijk onderzoek

• Online psychotherapie wordt al tientallen jaren toegepast en
blijkt even effectief

• Online psychotherapie is getest en lijkt te werken bij ‘alle’ 
leeftijden

• Online is de therapeutische relatie vergelijkbaar

• Online is de therapeutische relatie voor therapeuten minder

• Online groepstherapie, uitvoerbaar, hoge tevredenheid,met
vergelijkbare resultaten. 



Hoe dan? 



Ervaringen uit de praktijk 



Techniek

• Computer (laptop of PC)

• Internet via ethernetkabeltje

• Camera, mogelijk meerdere

• Headset

• Zoom of vergelijkbaar programma

• Rustige omgeving

• Rustige achtergrond / geen tegenlicht

Wees 
voorbereid!
Wat heb je 
nodig? 



Omgangsvorm
en online

• Hand gebaren

• Geen andere programma’s / afleiding

• Ander uit laten praten

• Mobiele telefoon bij de hand

• Afstand tot de camera

• Standaard uitleg 



Standaard 
introductie

• Wat te kan doen wanneer de verbinding niet 
goed is. (tel)

• De verbinding is beveiligd en versleuteld. 

• Geen opnames. 

• Het is een gewoon gesprek. 

• Therapie online is net zo effectief.

• Extra afspraken (andere programma’s 
afgesloten)



Verbinding maken

• Gallery view

• Gebruik oefeningen om contact te
maken

• Gebruik scherm delen, teken
samen, kijk samen naar videos

• Gebruik stem en koptelefoon

• Beweeg meer



Motiveren

• Oefen zelf. 

• Neem de tijd voor de overgang.

• Laat weten dat het net zo goed werkt.

• Wees ZELF gemotiveerd!

• Doe aan enige zelfonthulling.

• Stuur iets op. Transitional object. 

• Sluit licht af.



Voordelen en 
valkuilen

- Thuis, daardoor meer op gemak en meer open

- Technisch veel mogelijk, zorgt voor
creativiteit.

- Geen reistijd, minder dropout.

- Je ziet jezelf continue, leercurve.

- Technische problemen

- Makkelijker door elkaar heen praten

- Weerstand



Goede 
zelfzorg

• Zit schuin achter je computer 

• Pauzes 

• Plan overleg met collega’s

• Begin met een ommetje, eindig er ook mee

• Andere kleding





Boeken



bram@vanderboomonline.com

mailto:bram.@vanderboomonline.com

