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Voordelen ‘blended werken’?

• Voor een breed publiek 

• De regie ligt mee(r) bij de cliënt

• 24/7 aan herstel kunnen werken 

• Meer info verzamelen dan ‘hier-en-nu’

• Kosteloos 

• Flexibel

• Steeds kunnen raadplegen

• (...)

• https://www.online-hulpverlening.be/voordelen.html

https://www.online-hulpverlening.be/voordelen.html


En :

• Neerschrijven werkt therapeutisch

• Sneller tot de essentie (inhoud-proces)

• Cliënt is er tussen de sessies mee bezig

• Kader krijgt structuur

• Iets om ‘alleen’ op terug te vallen

• Kans tot opvolging (ook nadien bv. hervalpreventie)



Kernprincipes ‘Blended hulp’

• Uitgangspunten volgens Wentzel e.a (2016) zijn dat het online aanbod en de 
rechtstreekse contacten zoveel mogelijk een geïntegreerd geheel moeten vormen. 
Wanneer het twee losstaande trajecten zijn, dan kan dit geen meerwaarde 
opleveren. Het heeft dus weinig zin als een hulpverlener een cliënt toegang geeft tot 
een online platform, maar er dan verder geen aandacht aan besteedt.

• Wat een cliënt online doet aan de hand van interactieve oefeningen, zelf-monitoring 
en het doornemen van psycho-educatie, biedt materiaal waar tijdens face-to-face 
contacten verder kan op ingegaan worden. Omgekeerd kunnen thema’s die tijdens 
directe contacten ter sprake komen aanleiding zijn om bepaalde online opdrachten 
aan te bieden, waarmee de cliënt in zijn natuurlijke omgeving aan de slag kan.

• Beide componenten bieden dus een gelijkwaardige bijdrage aan het herstelproces 
van een cliënt. Het is een integratie tussen online hulp én face-to-face gesprekken. 
Modules/oefeningen zijn een verlengstuk van de FtF-gesprekken en vice versa. 



• Modules/oefeningen kunnen flexibel ingezet worden. Je hoeft geen strak 

protocol te volgen, al is systematisch werken vaak aangewezen. Zelfs een logisch 

theoretisch onderbouwd hulptraject moet echter op maat van de cliënt zijn. “In 

blended hulpverlening zal de hulpverlener, in samenspraak met de cliënt, een 

traject bewandelen dat helemaal op maat is. Zowel inhoudelijk als qua 

methodieken. Het is aan de hulpverlener om zijn antennes op scherp te stellen 

en tools, methodes… voor te stellen die passen bij een welbepaalde cliënt.”  

(Provost, D., 2016). 

• Iedereen is het erover eens dat de kracht van het ambacht niet mag worden 

aangetast: maatwerk, dialoog, een persoonlijke relatie, afstemming en bezieling 

mogen niet verloren gaan. Bij het inbedden van digitale tools dienen deze 

principes richtinggevend te blijven: enkel op deze manier vergroten ze het 

therapeutisch potentieel en consolideren ze verandering. (Stinckens ea, 2020)

https://www.kennisplein.be/Documents/blended hulp.pdf
https://vvkp.be/sites/default/files/TKP 03-2020_LR_WEB_04_Digitale tools in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.pdf


Alle apps/online tools 

gescreend op helderheid, 

toegankelijkheid en 

betrouwbaarheid zijn terug 

te vinden op: 
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Verhaal start in 2008 (CAD Limburg & CGG Kempen)



°2009 
2010 online begeleiding

°2012
2013 online begeleiding

°2013
2017 online begeleiding



Depressiehulp : naast CGT ook ACT, Activering (‘waarden’) en 
Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) 

°2017
2018 Online 
Begeleiding 

CGG Kempen

CGG 
De Pont



°2022



°2022 OnlinePsyHulp

- Integratie hulpsites
- Beeldbeltool ingebouwd
- 1ste lijn connecties versterken
- Perinatale depressie begeleiding
- Uitrol in de brede GGZ, 

voornamelijk blended, 
via social profit model

- Verdere uitbouw 
‘transdiagnostische’ methodes: 
ACT, Mentalisation Based
Therapy, Schematherapeutische
interventies

- Jongerenaanbod (zowel 
symptoomgericht als 
‘transdiagnostisch’)

- Engelstalige versies
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Dynamische Interpersoonlijke Therapie









Denkoefening

• Wat kan cliënt/jij winnen met blended te werken?
• Wat zou jou helpen bij de implementatie van blended werken?
• Andere faciliterende factoren?



Implementatie

Struikelblokken bij hulpverleners:

• Beperkte training (enkel account en minimale uitleg krijgen)

• Beperkte tijd om in te werken / om te oefenen
• Gebrek aan intervisie
• Een té strikt kader (weinig flexibel bij strikte protocollen)

• Technische problemen
• Eigen onzekerheid
• Uit het oog, uit het hart …
• (…)



Implementatie

Faciliterende factoren:

• Interesse en motivatie van cliënten
• Zelf geloven in meerwaarde
• Informatie over de effectiviteit van de behandeling
• Een goede structuur van het programma, die structuur 

geeft aan de behandeling
• Opleiding, overleg, intervisie
• (…)



Denkoefening

• Hoe motiveer je cliënten om blended te werken? 

• Hoe bespreek je de modules FTF?

• Wat als de cliënt de modules niet bekijkt? Eenmaal versus 
meermaals?



Randvoorwaarden blended werken

• Vooraleer een cliënt blended op te starten dient er eerst een inschatting te gebeuren door de hulpverlener 

en wordt het met de cliënt besproken

• Inclusiecriteria:

- Cliënt beschikt over een computer, een vlotte internetverbinding en over minimale computervaardigheden;
- Cliënt kan thuis ongestoord online werken;
- Cliënt kan zelfstandig werken : IQ > 80;
- Het is geen volle crisis;
- Behandeldoel is duidelijk en er bestaat een passende tool;
- Er is best een duidelijk (behandel)plan waarvoor blended begeleiding wordt ingezet.

• Het bevragen van het digitale leven van de cliënt bij intake kan meer structureel gebeuren. Dit kan al een 
richtingaanwijzer zijn of een cliënt eventueel interesse zou hebben voor een blended begeleiding. Wil je 
grondig nagaan of je met een cliënt blended aan de slag kan: fit-for-blended. Sommige cliënten willen sneller 
zelfstandig aan de slag gaan. Anderen hebben episodisch meer persoonlijke ondersteuning nodig. De 
hulpverlener leert gaandeweg zijn cliënt op dit vlak ook beter kennen. 

• Belang van hulpverleners op te leiden in het blended werken. En intervisies helpen om aandacht te blijven 
hebben voor het  blended werken op de dienst en dit ook verder te optimaliseren. 

https://www.online-hulpverlening.be/pdf/fit-for-blended-care-full.pdf
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