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Dit nummer gaat over e-mental health, we willen een aantal sites en webtools toelich-
ten. We wilden het potentieel en de bruikbaarheid ervan toelichten als hulpmiddel bij de 
therapie of begeleiding. De Corona-pandemie nam ons in snelheid. Vroeger was het in-
ternet een bescheiden additief in het grote ‘geestelijk gezondheidsbad’. De residentiële 
sector buiten beschouwing gelaten, is bellen en beeldbellen nu plots de norm geworden. 
De koudwatervrees moest snel overwonnen worden. 

In dit nummer geven we als aperitiefje een aantal sites die het raadplegen waard zijn. 

Daarna gaat Filip Vanneste, klinisch psycholoog uit Menen, dieper in op de site 
depressiehulp.be. Die kan naar vorm exemplarisch zijn voor een aantal andere websites. 

Ilse Dewitte, orthopedagoge en kinder- en jongerentherapeute te Assebroek, schetst een 
webtool en het zorgpad voor ADHD. 

Tilly Soubry, klinisch psycholoog en neuropsycholoog voor kind en jeugd te Waregem en 
ELP in Menen geeft een persoonlijke getuigenis van e-health in haar praktijk. 

Veel leesgenot. 
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E-mental health. Een greep uit het aanbod voor volwassenen in Vlaanderen.  

Online hulp en specifieker e-mental health maakt gebruik van het internet om welzijn en geestelijke gezond-
heid te verbeteren. 

We hebben het hier over Interactieve websites, apps voor de smartphone en chatmogelijkheden. Soms zijn 
ze de enige hulp, soms zijn ze slechts een hulpmiddel bij de preventie, diagnostiek, behandeling en opvolging 
op korte of langere termijn. 

Wearables en Virtual Reality applicaties lijken helemaal science fiction, maar zijn nu al verkrijgbaar. Weara-
bles zijn apparaten die op het lichaam gedragen worden en fysiologische data (beweging, hartslag, slaap...) 
verzamelen. Ze kunnen helpen bij het monitoren van stress en aanzetten tot actie. VR brillen kunnen voor 
enkele tientallen euro gekocht worden. Met de bijhorende smartphone app kunnen ze ingezet worden voor 
exposure bij angststoornissen en bij relaxatie.  

Hier vernoemen we een aantal sites die meestal niet louter informatief of psycho-educatief zijn, maar die 
aan de hand van oefeningen willen komen tot een vorm van zelfhulp of waar er zelfs online communicatie te 
pas komt.   

Patiënten zien vaak door het bos de bomen niet. Helaas de hulpverleners soms al evenmin. Het is niet een-
voudig om mensen te adviseren over gepaste sites en apps, die kwalitatief en liefst nog gratis zijn. Gelukkig 
doet Vlaanderen het niet slecht op vlak van niet commerciële e-health. We geven hierbij een aantal over-
zichtssites.  Men vindt er -naast de sites zelf- informatie voor hulpverleners over de implementatie van inter-
netwerken en over de voor- en nadelen ervan. 

https://www.online-hulpverlening.be/ 
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/ 
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Vernoemenswaardig zijn voor … 

Depressie: 
 https://www.fitinjehoofd.be/ 
 https://depressiehulp.be/. Een artikel in dit nummer wordt hieraan gewijd.  

Suïcidegedachten: 
 https://www.zelfmoord1813.be/: mogelijkheid tot telefoneren, mailen en chatten. 
 https://thinklife.zelfmoord1813.be/ : oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. 
 https://zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again : 
    een mobiele app voor mensen tijdens de crisisfase. 
 https://zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again:  mobiele app voor jongeren na een poging. 

Verslavingsproblemen: 
 Verschillende sites bieden online zelfhulp door middel van zelftests, psycho-educatie,  
 oefeningen en online begeleiding via chat voor mensen met verslavingsproblemen.  
 https://www.drughulp.be/  
 https://www.druglijn.be/  
 http://dash.vad-contact.be/  
 https://www.alcoholhulp.be/  
 http://www.cannabishulp.be/  
 https://gokhulp.be/  

Andere specifieke doelgroepen: 
 https://eetexpert.be/: informatie over de behandeling van eetstoornissen voor professionelen 
 https://www.psychosenet.be/: info, spreekuur, chatsessies voor deze problematiek 
 https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/ 

ACT en Mindfulness: 
 https://www.vaardigleven.be/ 
  Relaxatie en mindfulness methodieken die voor een breed scala aan problematieken 
  worden ingezet. Men vindt er audiofragmenten met instructies voor relaxatie en mindfulness. 

https://www.online-hulpverlening.be/
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/
https://www.fitinjehoofd.be/
https://depressiehulp.be/
https://www.zelfmoord1813.be/
https://thinklife.zelfmoord1813.be/
https://zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again
https://zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again
https://www.drughulp.be/
https://www.druglijn.be/
http://dash.vad-contact.be/
https://www.alcoholhulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
https://gokhulp.be/
https://eetexpert.be/
https://www.psychosenet.be/
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
https://www.vaardigleven.be/


 

 

Situering 
Bij stepped care, getrapte zorg, 
tracht men eerst resultaat te 
behalen met ‘lichtere’ vormen 
van behandeling vooraleer naar 
een intensievere therapie over 
te stappen. Diagnostiek en infor-
matie over de problematiek vor-
men een eerste stap. Allerhande 
tips, raadgevingen en oefeningen 
kunnen vervolgens ingezet wor-
den om het probleem te verhel-
pen. 

Om diverse redenen richten 
mensen zich vaak niet in eerste 
instantie tot een zorgverstrek-
ker. Nog voor dr. Google zijn 
entrée maakte bestond er al bi-
bliotherapie. E-mental health 
klinkt niet alleen minder saai, het 
biedt nieuwe mogelijkheden. In 
zo’n programma wordt er vaak 
gestart met een zelftest, waarbij 
de ernst van de problemen 
wordt ingeschat. Aansluitend is 
er psycho-educatie, waarna al-
lerlei tips en oefeningen om te 
remediëren aan bod komen. Ge-
volgd door een behandelingsge-
deelte dat men ofwel volledig op 
zijn eentje afwerkt (zelfhulp) of 
waar men door middel van chat 
met een professionele hulpverle-
ner begeleid wordt. Prof 
P.Luyten vernoemt in een webi-
nar over online psychodynami-
sche psychotherapie, onderzoek 
over de rol van de clinicus (cfr 
tabel linfra)Hieruit blijkt dat met 
de hulp van een therapeut on-
line begeleiding effectiever 
wordt. 

 

Voor lichte tot matige depressie 
bij volwassenen hebben 
www.fitinjehoofd.be  en 
www.depressiehulp.be een be-
langrijke bijdrage geleverd. Het 
is op deze laatste dat we verder 
ingaan. We schetsen de verschil-
lende modules en mogelijkheden 
van depressiehulp.be: (1) de info 
en zelftest, (2)de zelfhulp en (3) 
de begeleiding. Enkel voor het 
eerste gedeelte hoeft men zich 
niet aan te melden. Voor de 
tweede en derde module moet 
men zich registreren: men kan 
inloggen met een gebruikers-
naam die men vrij kan kiezen 
(eventueel een schuilnaam) om 
zo een wachtwoord te verkrij-
gen. Alle modules, met uitzonde-
ring van (4) de blended, zijn gra-
tis en kunnen anoniem worden 
gevolgd. 

(1) Info en zelftest 
Depressiehulp.be informeert 
over hoe een depressie aanvoelt, 
over de kenmerken, de oorzaken 
en vormen van depressie. Op 
een cognitief niveau geeft men 
niet enkel accurate voorlichting 
aan de hand van de DSM criteria, 
maar men streeft er ook naar 
een affectieve laag te bereiken 
door middel van een tekenfilm-
pje en middels getuigenissen. 
Aan de hand van de PHQ-9 vra-
genlijst kan de patiënt zelf de 
ernst van zijn depressie in-
schatten. Het raadplegen van de 
huisarts of een zorgverstrekker 
kan aangewezen zijn. Het num-
mer van de zelfmoordlijn wordt 
meegegeven. Er wordt ook aan 
de omgeving (partner, vriend..) 
gedacht. Voor hen is er voorlich-
ting over signalen en hoe men 
kan helpen. Voor de betrokkene 
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Depressiehulp Online 

Filip Vanneste, klinisch psycholoog-psychotherapeut Menen 

http://www.fitinjehoofd.be
http://www.depressiehulp.be


 

 

zijn er tips om herstel te bevor-
deren. De adviezen en inlichtin-
gen gaan over levensstijl 
(bewegen, slaaphygiëne, alcohol
- en drugsgebruik, sociaal con-
tact), therapievormen en medi-
catie. 

(2) Online zelfhulp 
De zelfhulp start met een korte 
screening met PHQ9 https://
depressiehulp.be/depressie-
zelftest. Dan komt er een Likert-
schaal om zijn stemming te sco-
ren. Deze zelfobservatie biedt 
mogelijkheden tot reflectie door 
na te denken over mogelijke oor-
zaken van de score. Er zijn vier 
modules, wegen om tot verande-
ring te komen.. 

• Waarden en doelen. Wat is 
belangrijk voor mij? Een kom-
pas in de storm en chaos van 
gedachten. 

• In beweging komen. Activering 
voor mensen die vastgelopen 
zijn. 

• Voelen en denken. Negatieve 
gevoelens bestrijden door het 
verband te zien tussen gebeur-
tenissen-de (negatieve) inter-
pretatie ervan- de 
(depressieve) gevoelens die dit 
oproept- het (vermijdings)
gedrag- en de (minder aange-
name of stimulerende) gevol-
gen, foutieve denkgewoontes 
uitdagen, en leren relaxeren. 

• Mijn relaties. Dit gedeelte is 
geïnspireerd op een vernieu-
wend therapiemodel, DIT 
(dynamisch interpersoonlijke 
therapie). Men onderzoekt hoe 
de kijk op zichzelf en de kijk op 
anderen aanleiding geeft tot 
stresserende relatiepatronen, 
en hoe men zijn omgang met 

anderen en de hiermee samen-
gaande emoties kan verande-
ren. 

(3) Online begeleiding 
Met 17 modules is deze optie 
een flink stuk uitgebreider en is 
er meer verdieping mogelijk dan 
bij dan de zelfhulp. Men gaat er 
online aan de slag, met begelei-
ding door een professionele 
hulpverlener via chat. De bege-
leiding duurt maximaal 3 maan-
den. Ook de online begeleiding is 
kosteloos en kan anoniem indien 
gewenst. 

(4) Blended begeleiding 
Bij deze optie gaat de patiënt 
naar een Centrum voor Geeste-
lijke Gezondheidszorg, een CGG. 
Dit is een centrum waar men op 
ambulante basis psychothera-
peutische en psychiatrische zorg 
kan krijgen. Bij blended hulp is er 
een combinatie van persoonlijke 
ontmoetingen met de hulpverle-
ner en het doornemen van het 
online programma. Hoe uitge-
breid dit wordt en of eventueel 
nog een (andere vorm van ) psy-
chotherapie of begeleiding nodig 
is, kunnen patiënt en therapeut 
samen bepalen. 

Tot slot 
Online hulpverlening is laag-
drempelig. De meeste patiënten 
beschikken over internet toe-
gang en men kan gratis en ano-
niem van de site gebruik maken. 
Voor sommigen kan psycho-
educatie volstaan. Voor anderen, 
die meer hulp wensen kan het 
een opstap zijn naar de online 
hulpverlening of naar meer per-
soonlijke vormen van therapie. 

Hulpverleners zijn soms niet he-

lemaal vertrouwd met deze nieu-
we manier van werken. Tijdens 
hun opleiding werden ze er soms 
onvoldoende op voorbereid, 
maar deze methodiek verdient 
het om bekend en bemind te 
worden. 

https://sites.google.com/site/
filipvannestepsycholoog/  
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ZORGPAD ADHD 
webtool voor diagnostiek en behandeling van ADHD 

Ilse Dewitte, orthopedagoge en kinder- en jongerentherapeute Assebroek 

 

https://www.adhd-traject.be/  

In 2017 gaf de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid de 
aftrap van het nationaal ADHD-
actieplan, kaderend in het nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid en 
gebaseerd op internationale 
richtlijnen. In elke Belgische pro-
vincie kwam er voor een periode 
van 1,5 jaar een ADHD-
referentiepersoon. Voor West-
Vlaanderen was dit Ilse Dewitte, 
orthopedagoog en gedragsthera-
peut, werkzaam op WINGG. 

Het hoofddoel van het project 
was het ontwikkelen en imple-
menteren van een zorgpad voor 

kinderen en jongeren met ADHD 
opdat de kwaliteit en de be-
trouwbaarheid van de diagnos-
tiek en behandeling zouden ver-
beteren. Daarnaast kon elke refe-
rentiepersoon binnen de provin-
cie een aantal specifieke klemto-
nen leggen ter optimalisering van 
de diagnostiek en behandeling.  

Federaal: www.adhd-traject.be 

De webtool www.adhd-traject.be 
is een website die het zorgpad 
voor kinderen en jongeren door-
loopt, vanaf het eerste moment 
van eventuele herkenning van 
symptomen tot aan het einde van 
de adolescentie wanneer de over-
gang gemaakt moet worden naar 
het aanbod voor volwassenen. De 

benaming ‘webtool’ is gekozen 
omdat er heel wat materiaal op 
de website zit dat concreet bruik-
baar is voor de dagelijkse praktijk. 
Er kunnen lijstjes ingevuld en af-
drukt of opgeslagen worden voor 
het persoonlijk dossier van de 
jongeren. Er kan een behandel-
plan opgemaakt en psycho-
educatieve informatie gedown-
load worden. 

Met de webtool kan iedere be-
trokkene (ouder, leerkracht, jon-
gere zelf, CLB-medewerker, zorg-
leerkracht, diagnosticus, behan-
delaar, enz.) de eigen interventies 
bij kinderen en jongeren met 
ADHD op eenvoudige wijze toet-
sen aan de internationale richtlij-
nen. 

https://www.adhd-traject.be/
http://www.adhd-traject.be
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De webtool is een tweetalige, 
toegankelijke informatie- en 
praktische adviesbron waarin 
men makkelijk kan navigeren op 
drie verschillende manieren: 

1/ Via het zorgtraject (rode balk 
onderaan) waar alle informatie 
gebundeld staat per fase, gaande 
van “Wanneer aan ADHD den-
ken?” tot “Behandeling van 
ADHD”. 

2/ Via “Wie ben ik?” (groene balk 
rechtsboven) waar je het zorgpad 
kan doorlopen vanuit een speci-
fieke rol (o.a. ouder, leerkracht, 
arts, …). Daarbij kom je uiteraard 
bij dezelfde informatie terecht, 
maar komt duidelijker op de 
voorgrond wat daarbij voor jouw 
specifieke rol meest van belang 
en van toepassing is. 

3/ Door een zoekterm in te voe-
ren in de zoekfunctie rechts bo-
venaan. 

ADHD is een ontwikkelingsstoor-
nis die in een aantal gevallen per-
sisteert tot op volwassen leeftijd. 
Het is dan ook belangrijk om de 
overgang van de hulpverlening 
voor kinderen en jongeren naar 
die voor volwassenen goed te 
maken. Daarom zal in de toe-
komst op de webtool ook infor-
matie en hulpmiddelen aangebo-
den worden om hulpverleners, 
ouders en jongvolwassenen met 
ADHD te ondersteunen bij het 
maken van deze overgang. 

De ADHD-referenten hopen dat 
zoveel mogelijk hulpverleners 

hun huidige werkwijze zullen 
toetsen aan deze webtool, zodat 
meer en meer Belgische zorgver-
strekkers volgens de wetenschap-
pelijk onderbouwde richtlijnen 
zullen werken. Hierdoor zullen de 
diagnose en behandeling van 
ADHD aan betrouwbaarheid win-
nen en uniformer worden. Via 
de webtool kunnen ouders en 
jongeren zelf ook hun zorgpad 
opvolgen en goed geïnformeerd 
in overleg gaan met hun begelei-
ders. 

Provinciaal:  
ADHD-oudertrainingen 

Het medicatiegebruik voor ADHD 
is in West-Vlaanderen duidelijk 
hoger (en opvallend té hoog) dan 
in andere Vlaamse provincies. 
Een duidelijke verklaring voor het 
verschil is er niet. Is er sprake van 
overconsumptie in West-
Vlaanderen of overdiagnose? Be-
staat er een verband met de toe-
nemende maatschappelijke druk 
om goed te presteren en is dit 
meer het geval in West-
Vlaanderen dan in andere provin-
cies? Is het grote medicatiege-
bruik een gevolg van een tekort 
aan betaalbare niet-
medicamenteuze zorg? 

In elk geval blijkt de uitbouw van 
het niet-medicamenteuze aanbod 
voor ADHD binnen West-
Vlaanderen een must. De Europe-
se richtlijnen geven duidelijk aan 
dat psycho-educatie van ouder, 
kind, leerkracht en context on-
ontbeerlijk is. Daarnaast dient 
ingezet te worden op gedragsver-

andering thuis en op school. Bin-
nen dit kader zijn ADHD-
oudertrainingen een bijzonder 
nuttig aanbod. 

Mede door de samenwerking met 
de West-Vlaamse ziekenfondsen 
zijn er infosessies voor ouders en 
leerkrachten over het omgaan 
met (te) drukke kinderen. Verder 
zijn er opleidingsmomenten rond 
het gebruik van de webtool.. 
Naast deze en andere initiatieven 
zetten we in West-Vlaanderen 
bewust in op oudertrainingen: 
sinds oktober 2019 organiseert 
WINGG groepsgewijze trainingen 
om ouders te ondersteunen bij 
de opvoeding van een kind met 
(een vermoeden van) ADHD. 

Jaarlijks zullen deze groepen op 
zes locaties in West-Vlaanderen 
doorgaan: Ieper, Diksmuide/
Veurne, Oostende, Brugge, 
Roeselare en Kortrijk. Alle info 
(inhoud, data, locatie, prijs, …) 
vindt men op www.wingg.be. 

Laat ons hopen dat dankzij de 
webtool en de bijkomende pro-
vinciale initiatieven er stilaan een 
kentering komt zodat we afraken 
van de titel “ADHD-
medicatiegebruik problematisch 
in West-Vlaanderen”. 

http://www.wingg.be


 

 

Als klinisch psycholoog en neuro-
psycholoog ben ik in meerde-
re settings werkzaam. Zo ben ik 
zowel werknemer als onderne-
mer. In Waregem heb ik een ei-
gen praktijk als klinisch psycho-
loog en neuropsycholoog, waar 
ik mij beperk tot de doelgroep 
van minderjarigen. Voor de an-
dere helft van de tijd ben ik eer-
stelijnspsycholoog bij het eerste-
lijnsgezondheidszorgcentrum De 
Piramide in Menen waar ik een 
zeer ruime doelgroep heb van 
alle leeftijden. De Piramide 
werkt met een forfaitair sys-
teem. De patiënt betaalt een 
vastgelegd bedrag per maand. In 
ruil mag hij of zij zo vaak als no-
dig gebruik maken van de dien-
sten van alle aanwezige discipli-
nes. Uiteraard wordt dan ook 
verwacht dat men trouw blijft 
aan de hulpverleners van de Pi-
ramide en niet nog ergens an-
ders zorg zoekt. Consultaties bij 
de psycholoog vormen hierop 
geen uitzondering.  

Tegenwoordig is er heel wat be-
weging binnen het landschap 
van de (geestelijke) gezondheids-
zorg. De overheid zoekt naar ma-
nieren om psychologische hulp-
verlening betaalbaar te maken. 
Zo is er het ELP 
(eerstelijnspsycholoog) project 
voor personen met vaak voorko-
mende klachten zoals alcohol-
misbruik, angsten, stress en de-
pressie, en het uitbouwen van de 
ELZ (eerstelijnszones), in onze 

regio met name Kortrijk, Ware-
gem en Menen.  

Tegelijkertijd zoekt men naar de 
meest kosteneffectieve hulpver-
lening: zo veel mogelijk mensen 
helpen met zo weinig mogelijk 
middelen. De noodzaak hiervoor 
is vanzelfsprekend: steeds meer 
mensen hebben nood aan psy-
chische hulp. Toch krijgt niet ie-
dereen de zorg die hij nodig 
heeft, vaak omwille van een ge-
brek aan financiële middelen. De 
wachtlijsten voor betaalbare 
hulp zijn erg lang, terwijl de 
overheid, kiest voor besparin-
gen, uitgerekend ook in de 
(geestelijke) gezondheidszorg. 
Nochtans kunnen heel wat maat-
schappelijke kosten vermeden 
worden, mocht men meer aan-
dacht besteden aan de geestelij-
ke gezondheid van de bevolking. 
Men zou bijvoorbeeld kunnen 
stilstaan bij wat mensen aanzet 
om een bepaald misdrijf of een 
kleine overtreding te begaan. Bij 
navraag blijkt vaak dat onderlig-
gende conflicten aan de basis 
liggen van een bepaald gedrag.  

Er is steeds meer behoefte aan 
laagdrempelige psychologische 
begeleiding terwijl anderzijds 
nog steeds een taboe heerst 
rond psychische problemen. Er is 
een gebrek aan capaciteit, maar 
ook de nodige materialen en di-
agnostische instrumenten ont-
breken soms.  

Om aan al deze noden tegemoet 
te komen groeide de interesse in 
IT- toepassingen die vrij online 
kunnen gevolgd worden in de 
vorm van zelfhulpprogramma’s. 
Deze toepassingen zijn laag-
drempelig, de patiënt kan ze 
vaak anoniem gebruiken en er is 
vaak mogelijkheid tot zelftesting. 
Men moet echter vaststellen dat 
de kwaliteit van dergelijke toe-
passingen niet altijd gegaran-
deerd is. Vaak kunnen ze zonder 
extra begeleiding gevolgd wor-
den, wat ze minder effectief en/
of onvolledig maakt.  

Onderzoek toont aan dat een 
“blended-care” benadering veel 
effectiever is dan een louter on-
line tool. Bij “blended-care” 
wordt de één-op-één psycholo-
gische begeleiding gecombi-
neerd met elektronische tools 
waarmee de patiënt thuis aan de 
slag kan. 

In Nederland kende deze tech-
niek al een hoge opmars met de 
komst van de E- health toepas-
sing Telepsy. Dit is een IT-
toepassing die bestaat uit meer-
dere gebundelde gevalideerde 
vragenlijsten en evidence based 
methoden uit de gedragsthera-
pie. Tot vorig jaar was Telepsy de 
enige optie voor de psycholoog 
die op zoek was naar een uitge-
breid, budgetvriendelijk aanbod, 
dat makkelijk toepasbaar was 
binnen zijn praktijk. Deze tool 
maakt echter gebruik van Neder-
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landse normen en is niet aange-
past aan de Vlaamse situatie. 
Daarom werkten de mensen van 
“De Hoofdzorg” samen 
met Telepsy om een Vlaamse va-
riant te maken. Die kwam in 2018 
in België op de markt onder de 
naam Innopsy.  

Omwille van de vele voordelen 
van deze toepassing voor zowel 
de eerstelijns- als tweedelijns-
praktijk, koos De Piramide om 
over te stappen naar de 
“wondere wereld” van E- health 
De Piramide maakt gebruik van 
het forfaitair systeem, zodat de 
cliënt (voorlopig) niet hoeft te 
betalen voor het gebruik van het 
platform. Ondanks het kosteloze 
karakter van de hulpverlening 
blijven mensen toch voor een 
groot deel therapietrouw. Het 
aantal dossiers dat werd aange-
maakt en bekostigd zonder dat 
het traject werd volgehouden, ligt 
verrassend lager dan voorspeld. 

En het mag gezegd: mijn eerste-
lijnswerking verloopt nu een stuk 
efficiënter dan een klein jaar gele-
den. De cliënten vinden het ook 
meestal gemakkelijk in gebruik. 
De E- health toepassing laat toe 
om de soms lange wachttijd te 
overbruggen. Ze is modulair zodat 
voor elke patiënt wel iets bruik-
baars in zit. Ook naar vragenlijs-
ten toe is, er een uitgebreide keu-

ze met aangepaste normen.   

Ik neem standaard de 4 DKL (vier 
dimensionele klachtenlijst voor-
distress, angst, depressie en so-
matisatie: https://dkp.nl/
apps/4dkl/ en de UCL (Utrechtse 
Coping Lijst) af bij elke casus. 
Vooral de 4 DKL geeft een kwanti-
tatief beeld over de vooruitgang. 
Er zijn her-metingen mogelijk die 
toelaten in één oogopslag na te 
gaan of klachten al dan niet afne-
men. Naargelang de hulpvraag 
worden meer gespecialiseerde 
vragenlijsten geselecteerd. De 
resultaten ervan worden opgeno-
men in de verslaggeving indien dit 
gevraagd wordt. Er is zelfs de mo-
gelijkheid om een verslag auto-
matisch te genereren. Dit geeft 
enkel een lijst met resultaten, 
zonder interpretaties en is soms 
weinig verhelderend.   

Afhankelijk van de hulpvraag 
wordt geëvalueerd in hoeverre 
het mogelijk is om over te stap-
pen naar een “blended care”. De 
cliënt gaat dan thuis met een 
zelfhulpmodule aan de slag. Die 
wordt dan tijdens de sessies met 
de psycholoog overlopen en toe-
gepast op huidige leefsituaties. 
Een voordeel is dat de module te 
allen tijde beschikbaar blijft voor 
de cliënt, ook na de behandeling. 
Op deze manier heeft de cliënt bij 
beginnende terugval een vang-

net, waardoor hij niet meteen 
terug op gesprek moet komen of 
op de wachtlijst terecht komt. 
Tegelijkertijd wordt er beroep 
gedaan op zijn “empowerment”, 
wat opnieuw een gevoel van 
competentie kan geven en dus 
preventief kan werken.   

Zowel de modules als de dagboe-
ken bewijzen hun nut voor zeer 
uiteenlopende vragen. Ze zijn 
“evidence based practice” geori-
ënteerd en werden effectief ge-
vonden door gestandaardiseerd 
onderzoek. Dit garandeert een 
hoge kwaliteit van zorg. Het 
mooie aan de dagboeken is dat 
men ook een zeer accurate en 
automatische registratie verkrijgt. 
Zo vult een cliënt een bepaald 
cijfer of kwantiteit in op het on-
line formulier, dat automatisch 
een grafiek genereert die gemak-
kelijk door te nemen is met de 
cliënt tijdens een gesprek. Alle 
taken en modules worden ook 
zeer verstaanbaar uitgelegd met 
behulp van zowel tekst, visualisa-
ties en voorbeeldformulieren.   

Een kanttekening die gemaakt 
kan worden is dat het platform 
voor anderstaligen niet toeganke-
lijk is. Alles is in het Nederlands 
geschreven, slechts een handvol 
vragenlijsten zijn in het Engels te 
verkrijgen. Daarnaast dient ook 
rekening gehouden te worden dat 

https://dkp.nl/apps/4dkl/
https://dkp.nl/apps/4dkl/


 

 

9 

het voor de oudere generaties 
niet evident is om met deze tech-
nologie te werken, waardoor het 
platform voor hen weinig meer-
waarde biedt.  

Als ik evenwel kijk naar wat de E- 
health toepassing voor mijn zelf-
standige activiteit als kinder- en 
jeugdpsycholoog kan betekenen, 
dan is dit eerder beperkt. Zeker 
als men in bijberoep werkt, is de-
ze toepassing erg duur en biedt 
ze (tot nu toe) voor kinderen en 

jongeren weinig testmateriaal. Zo 
werd er geen enkele vragenlijst 
van www.hogrefe.nl opgenomen 
terwijl deze vragenlijsten net de 
meeste mogelijkheden bieden 
voor het werken met minderjari-
gen. Wanneer ik dus de afweging 
maak, blijkt, voor mij persoonlijk, 
het implementeren van de E- 
health toepassing in mijn privé-
praktijk weinig kosteneffectief. 

Wanneer men met volwassenen 
werkt, kan er wel een meerwaar-

de zitten in het gebruik van de 
tool in de privé setting. Eén ding 
is zeker, elke setting is anders en 
elke klinisch psycholoog en/ of 
therapeut heeft zijn eigen stijl. 
Het is dus individueel te bepalen 
in hoeverre deze tool aansluit bij 
de eigen manier van werken en 
de eigen setting. 

Voor meer informatie: zie 
www.innopsy.be 

http://www.Hogrefe.nl
http://www.innopsy.be
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