
Marie-Line Nicolaï - CAW Limburg
Lien Faelens – CGG Waas en Dender

Blended 
aan de slag



Wie zijn we?

Marie-Line Nicolaï

● Psychologisch consulent
● JAC Limburg
● Ook pré-corona veel chat en beeldbellen
● Vormingen Chat en beeldbellen

Lien Faelens

● Klinisch psycholoog, gedragstherapeut i.o.
● 50% Jongvolwassenwerking (18-30j) in 

CGG Waas en Dender
● 50% Medewerker online hulpverlening



Aan de hand van 
casusmateriaal!

Inspiratie & 
Uitwisseling

Bron: https://www.annualreviews.org/shot-of-science/story/online-psychotherapy-works



Casus Amélie

Doorverwijzing: Zorgleerkracht

Gegevens na eerste contact:

Amélie (17j) groeit op in een gezin waar fysieke en 

verbale agressie aanwezig is tussen ouders. Ze is de 

oudste van twee kinderen. Zus van 8 is een 

nakomertje en wordt door ouders gezien als een 

gouden kind. In Amelie haar ogen kan haar zus niks 

misdoen. Zelf ervaart Amelie veel kritiek van ouders op 

verschillende domeinen (school, sportieve prestaties, 

uiterlijk…). Volgens de zorgleerkracht is er sprake van 

een laag zelfbeeld, faalangst, suïcidale gedachten en 

automutilatie. De moeilijke relatie met haar ouders 

zorgde ervoor dat Amélie de voorbije periode ook een 

aantal keren is weggelopen van huis. De aanmelding 

gebeurde zonder het medeweten van de ouders. 

Contacten gebeuren daarom tijdens de schooluren.



Zou jij deze cliënt 
online zien?



Afweging maken
Doel?
Wat is het doel van het 
gesprek?

Veilige omgeving?
Niet iedere cliënt is zich
hier van bewust

Motivatie
Zowel van cliënt als
hulpverlener

Afspraken maken
Conform de visie van je 
organisatie

Hardware
Heeft iedereen een device? 

(Stabiel) internet?

Software
Toegang? Duidelijk? 

Veilig? Basis in digitale
vaardigheden?

Risico taxatie
Crisisgevoeligheid

Kwaliteiten inzetten
Zowel van cliënt als

hulpverlener



Waarom online?

Filmpje: Beeldbellen in de GGZ

https://beeldbellenindeggz.nl/animatie/


Tijdens sessie 1 
blijkt dat Amélie 

moeilijk vertelt



Therapeutische relatie

In FtF gesprek: 
● Wandelen
● Werken met materiaal (dixit kaarten,  …)
● Activiteit
● ...

Online: 
● Werken met materiaal om zaken te verkennen (bv. 

Jamboard)
● Online interesses verkennen 

(bv. Youtubefilmpjes)



Registratie

Neptune is the 
farthest one 
from the Sun

M-path

Pluto is now 
considered a 
warf planet

Daylio

Ceres is 
located in the 
asteroid belt

Gevoelsthermometer

It is the biggest 
planet in the 
Solar System

Niceday



Registratie

M-path



Registratie

Daylio



Registratie

Gevoelsthermometer



Registratie

Niceday



Sessie 2 gaat online door, aangezien 
de school  thuisonderwijs geeft

Welke tool of programma kies je en waarom?

Hoe verloopt je gesprek? 



Diagnostiek: Je vraagt je af of Amélie 
angst en/of depressieve klachten  en 

een laag zelfbeeld heeft? Hoe ga je 
dit na?



Diagnostiek

In FtF gesprek: 
● Bevragen symptomen 
● Afnemen/meegeven vragenlijst 

op papier

Online: 
● Registratie van klachten via 

voorgaande apps
● Afname van gevalideerde 

vragenlijsten



Amélie wil werken aan haar 
faalangst, zelfbeeld en depressieve 
klachten? Welke online tools kan je 

inzetten?



Psycho-educatie

Therapieland Onlinepsyhulp



Interventies gelinkt aan problematieken

Therapieland
Onlinepsyhulp



Algemene interventies: Gedachten

Therapieland G-schema via Niceday M-path



Algemene interventies - Therapieland



Algemene interventies – Apps 

VGZ Mindfulness coach           Mindfulness coach    Vaardigleven



Algemene interventies - Ademhaling

Kardia BreatheRexlax Respirelax+



Online tools voor cliënten met zelfmoordgedachten: 
Zelfmoordlijn, chat of mail



Online tools voor cliënten met zelfmoordgedachten
Safetyplan



Online tools voor cliënten met zelfmoordgedachten
Back up App 



Online tools voor cliënten met zelfmoordgedachten
Think life



Amélie heeft verteld dat ze enorm 
zenuwachtig is haar examen 

wiskunde. Vrijdag heeft ze haar 
examen. Wat doe je? 



Op maandag zet je je gsm op en zie 
je dat Amélie je dit weekend 

verschillende keren heeft proberen 
te bereiken. Wat doe je?



Je hebt Amelie een Therapieland 
programma doorgestuurd en 

spreekt af om tegen volgende 
sessie stil te staan bij onderdeel 

één. Volgende sessie heeft Amelie 
het programma nog niet geopend. 

Wat doe je?



Motivatie

Kom terug op afspraak, als jij loslaat, dan je cliënt waarschijnlijk ook

Belangrijk om als hulpverlener doel en belang van tools voldoende uit te leggen 
(met enthousiasme!) – soms met herhaling

Schets kracht van herhaling buiten sessie – en belang om tussen sessies ook te 
gaan oefenen

Laat programma misschien even zien/start samen op

Drempels dienen besproken te worden (inhoud, tijdsinvestering), zoek samen 
naar oplossing om drempel te verlagen



Tips and Tricks



Ken je programma! Let op met confronteren

Smalltalk Veiligheid

Afspraken maken Motivatie en opvolging


