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Sinds enkele jaren duiken er meer en meer moge-

lijkheden op om je door middel van allerhande 

technologie te laten helpen bij psychische proble-

men: je kan online info zoeken op websites, chatten 

of beeldbellen met een hulpverlener, een smart-

phone-app installeren om zelf aan de slag te gaan, 

wearables dragen om activiteit in kaart te brengen, 

of je onderdompelen in virtual reality. In deze bij-

drage komen twaalf overwegingen aan bod: zes  

bedenkingen om enkel voor een vertrouwd gesprek 

te blijven kiezen, gevolgd door evenveel ideeën die 

aanzetten om verder te gaan dan de conventionele 

aanpak. Samen vormen die de basis voor een on-

derbouwde inschatting die zowel de patiënt/cliënt 

als de therapeut kan maken: enkel de sofa of mis-

schien toch ook Skype?

#1 Technologie is niet de facto een positief verhaal. 

Sinds de eeuwwisseling is er steeds meer direct con-

tact tussen lotgenoten op het internet. Dat kan heel 

ondersteunend zijn, maar is niet altijd zonder ge-

vaar. Jongeren die kampen met anorexia kunnen 

bijvoorbeeld terecht op proanawebsites: daarop 

wisselen ze tips uit over efficiënt en snel vermage-

ren of over strategieën om in te gaan tegen pogingen 

van hulpverleners om hen terug op het rechte pad te 

krijgen. Vandaag gebeurt dat steeds minder op web-

sites; de conversatie is grotendeels verplaatst naar 

sociale media, waar er zowel publiek als in besloten 

groepen op hetzelfde elan wordt verdergegaan. Die-

zelfde socialemediaplatformen proberen ook tegen-

gewicht te bieden. Instagram blokkeert bijvoorbeeld 

courante hashtags waarmee gebruikers elkaar terug-

vinden, terwijl Twitter bij zoekopdrachten rond 

zelfdoding proactief de Zelfmoordlijn ter sprake 

brengt. Het blijft echter dweilen met de kraan open. 

Vooral voor eetstoornissen en zelfverwondend ge-

drag lijkt de proliferatie van internet en onlinecon-

tacten dan ook geen positieve trend. 

#2 Technologie vervangt de hulpverlener niet en kan 

zelfs diens werklast verhogen. Kamp je met psychi-

sche problemen, dan blijkt regelmatig contact met 

een hulpverlener essentieel om vooruitgang te boe-

ken. De opvatting of hoop dat een online-interventie 

autonoom alles oplost, is een utopie. Vooral uitval 

therapeuten stonden in het verleden terughoudend tegenover technologie in therapie. 

velen bleven er ver van weg en maakten gebruik van beproefde, klassieke methodes.  

de covid-19-pandemie dwong hen echter plots om hun cliënten massaal online van hulp te 

voorzien, vaak door middel van beeldbellen. de verwachting leeft dat deze plotse digitalise-

ring van de geestelijke gezondheidszorg voor zowel therapeuten als cliënten een keerpunt  

kan betekenen. bespreken we in de toekomst onze diepste zielenroerselen niet meer in een 

besloten ruimte, maar van achter onze computer? of gaat alles terug naar het oude?  

zowel voor- als tegenstanders hebben valabele argumenten en bedenkingen. 

Technologie en therapie:  
sofa en/of Skype?
Tom Van Daele
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(eindelijk) toegestaan. Exacte technische vereisten 

liggen nog niet vast, maar zullen hopelijk ook snel 

volgen.

Een tussentijdse conclusie kan zijn dat er heel wat 

redenen zijn om omzichtig met technologie om te 

gaan in een therapeutische context. We zullen daar-

door misschien niet snel naar een app grijpen als we 

ons niet goed in ons vel voelen. Niettemin brengt 

technologie in therapie niet alleen risico’s en proble-

men met zich mee, maar creëert zij, bij doordacht 

gebruik, ook heel wat kansen. 

#7 Technologie kan persoonlijk zijn. Al sinds het 

einde van de jaren negentig weten we dat er via het 

wereldwijde web, toen nog in een rudimentaire 

vorm, effectieve gesprekstherapie aangeboden kan 

worden. Recent onderzoek toont dat de therapeuti-

sche relatie, de spreekwoordelijke ‘klik’ tussen hulp-

verlener en cliënt, daarbij iets minder uitgesproken 

is dan bij een traditionele therapeutische sessie, 

maar werken doet het wel degelijk. Toch blijven zo-

wel cliënten als therapeuten sceptisch. Je therapeut 

via de computer zien? Dat idee voelt enigszins af-

standelijk aan en was tot voor kort onder meer de 

reden waarom bijvoorbeeld onlineconsultaties zo 

schaars waren. Recent hebben veel therapeuten en 

cliënten echter ervaren wat onlineconsultaties kun-

nen bieden. Het wegvallen van de fysieke afstand 

brengt enerzijds natuurlijk een aantal nadelen met 

zich mee (je kan elkaar niet zien, horen, ruiken, voe-

len…) maar biedt ook kansen. Je voelt je bijvoor-

beeld minder bekeken, of je kan meer tijd nemen 

dan tijdens een gewoon gesprek om een antwoord 

of een vraag te wikken en wegen. Ook pennenvrien-

den weten al tientallen jaren dat je perfect een be-

tekenisvolle relatie kan opbouwen met iemand aan 

de andere kant van de wereld. Hetzelfde geldt voor 

technologische equivalenten. 

#8 Technologie is meer dan enkel (cognitieve)  

gedragstherapie. De afgelopen decennia heeft tech-

nologie stapsgewijs haar intrede gedaan in therapie. 

Cognitieve gedragstherapie bleek daarbij meestal de 

benadering bij uitstek, zowel op vlak van onderzoek 

als wat betreft het aanbod voor de praktijk. Die the-

rapievorm gaat er onder meer van uit dat irratio-

nele gedachten leiden tot disfunctioneel gedrag. 

Therapie bestaat er dan vooral in om die irrationele 

gedachten te corrigeren en zo ook het gedrag te ver-

anderen. Een gestructureerde, tekstuele aanpak ge-

baseerd op die principes bleek in de beginjaren van 

het wereldwijde web een uitstekend vertrekpunt 

voor therapie bij volwassenen. Met het verstrijken 

van de jaren kregen ook andere benaderingen meer 

aandacht. Zo biedt de Belgische website depressie-

hulp.be haar gebruikers een hele waaier aan moge-

lijke benaderingen aan: naast de traditionele cogni-

tieve gedragstherapie kan je bijvoorbeeld ook kiezen 

om te werken rond welke waarden je belangrijk 

vindt in je leven (‘acceptance and commitment the

rapy’), fysiek in beweging komen (gedragsactivatie) 

of vertrekken vanuit je persoonlijke relaties (dyna-

mische interpersoonlijke therapie). Een minpunt 

De hoge technische eisen die daar aan apps worden 

gesteld bieden een uitstekende eerste selectie. Jam-

mer genoeg is dat ook een van de redenen waarom 

je er voorlopig nog geen applicaties vindt om aan je 

geestelijke gezondheid te werken.

#5 Wie hulp zoekt, verwacht en verkiest geen techno

logie. Soms leeft het idee dat we door de toenemen-

de digitalisering automatisch ook digitale mogelijk-

heden verkiezen. Waarom nog naar de bank gaan als 

er met online of mobiel bankieren een veel gemak-

kelijker alternatief voorhanden is? Uit onderzoek 

blijkt evenwel dat dit niet het geval is als het over 

therapie gaat: de meerderheid geeft hier nog steeds 

de voorkeur aan de conventionele manier waarbij je 

elkaar fysiek opzoekt voor een therapeutische sessie. 

Die vorm doet het in perceptie veel beter dan online-

interventies of smartphone-apps. Niettemin is enige 

nuance hier belangrijk. Wanneer een cliënt de nodige 

uitleg en informatie meekrijgt waarom een online-

interventie een zinvolle – al dan niet eerste – stap 

zou kunnen zijn, is de kans reëel dat die daarna be-

duidend positiever staat tegenover het idee ‘om het 

ook even via een app te proberen’.

Het feit dat derden ook  

bij beeldbellen kunnen 

meeluisteren of -kijken  

is zelden bekend 

#6 Technologie is niet veilig. Soms wordt er weleens 

lachend gezegd dat wie bang is van technologie er 

ofwel totaal niets van afweet, of juist alles. Als het 

op technologie in therapie aankomt, lijken veel hulp-

verleners terughoudend om applicaties te gebrui-

ken, vaak uit vrees dat de privacy van hun cliënten 

in het gedrang komt. Dat zo’n angst niet ongegrond 

is, bleek nog in 2019, toen aan het licht kwam dat 

gegevens van vrij toegankelijke, gratis onlinevra-

genlijsten rond depressie op Franse en Duitse web-

sites doorgespeeld werden aan adverteerders. Die-

zelfde terughoudendheid speelt echter veel minder 

wanneer diezelfde hulpverleners – uit overmacht 

of met de beste intenties – besluiten om te beeld-

bellen met hun cliënten. Skype geniet de voorkeur: 

de applicatie is gratis en de meeste mensen kunnen 

er enigszins mee overweg. Het feit dat derden ook 

hier kunnen meeluisteren of -kijken is zelden be-

kend. Hoewel er vanuit therapeutisch oogpunt niets 

verkeerd is met beeldbellen als aanvulling op (of 

vervanging van) een conventioneel therapeutisch 

gesprek, stelt er zich dus wel een deontologisch en 

technologisch probleem. Het wetgevende kader 

hierrond ontbreekt momenteel nog. Een werkgroep 

telegeneeskunde van het riziv was van plan om 

zich hierover te buigen in 2020, maar werd in snel-

heid ingehaald door de pandemie: teleconsultaties 

zijn voor de meeste gezondheidszorgprofessionals 

blijkt een heel groot probleem. Zelfhulpapps die bij-

voorbeeld focussen op mindfulness (zoals Head-

space) of die praktische technieken bij angstproble-

matieken aanbieden (bijvoorbeeld de sam-app) 

mogen dan wel onderbouwd en gebruiksvriendelijk 

zijn, ze kampen ook met enorme uitval. Minder dan 

5 % van de gebruikers gebruikt de app langer dan 

een maand. Verder toont onderzoek ook aan dat de 

combinatie van een klassieke en technologische aan-

pak, het zogenaamde blended werken, ook niet per 

definitie tot succes leidt. Ondoordacht gebruik 

brengt het risico met zich mee dat technologie in-

houdelijk weinig toevoegt, maar dat zowel de pa-

tiënt/cliënt als de therapeut significant meer tijd 

investeert in een therapie. 

De opvatting of hoop dat een 

online-interventie autonoom 

alles oplost, is een utopie 

#3 Technologie is niet altijd gemakkelijk in gebruik. 

Heel wat hulpverleners staan op zich wel open voor 

technologie. Ze stellen echter vaak vast dat hun 

werkomgeving onvoldoende gedigitaliseerd is, dat 

sommige collega’s er negatief tegenover staan of 

dat ook cliënten niet per se allemaal even vlot met 

technologie overweg kunnen. Het helpt natuurlijk 

ook niet dat professionele programma’s binnen de 

geestelijke gezondheidszorg vaak tegenvallen qua 

gebruiksgemak. De meesten onder ons kunnen te-

genwoordig wel overweg met een zoekmachine als 

Google, of slagen erin om contact te houden met 

vrienden of familie via Facebook. De bedrijven hier-

achter investeren echter enorme middelen om hun 

applicaties gebruiksvriendelijk en intuïtief te ma-

ken. Dit is jammer genoeg niet het geval voor de 

meeste therapie-apps. Hopelijk zal dat op termijn 

veranderen, maar momenteel is het zeker nog een 

werkpunt. 

#4 De drempel om technologie te gebruiken is hoog. 

Door het overaanbod aan applicaties die beschikbaar 

zijn online is het moeilijk om helemaal op de hoogte 

te blijven. Iedere dag verschijnen er nieuwe apps die 

mogelijk relevant zijn, maar er verdwijnen er ook 

voortdurend. Ga je zelf op zoek naar een applicatie 

en heb je eindelijk een app gevonden met een toege-

voegde waarde, dan bestaat de kans dat je van de ene 

dag op de andere je zoektocht naar een alternatief 

moet aanvangen. Apps worden ook vaak onvoldoende 

geüpdatet en werken daardoor plots niet meer naar 

behoren, of blijken helemaal onbruikbaar na een up-

date naar het nieuwste besturingssysteem van je 

toestel. Weliswaar worden nu en dan gespecialiseer-

de appstores opgezet om orde te scheppen, maar het 

is bijna ondoenbaar om zo’n overzicht voldoende 

up-to-date te houden. Met mHealthBelgium.be heeft 

de federale overheid niettemin een belangrijke stap 

gezet naar een gereguleerd en gecontroleerd aanbod. 

–––––––––––––––––––––
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blijft dat, globaal genomen, het aanbod voor kinde-

ren en jongeren vrij beperkt blijft, maar ook daar 

komt verandering in. Digitale omgevingen slagen 

erin om een steeds rijkere gebruikerservaring aan te 

bieden, net wat nodig is om ook interventies te ont-

wikkelen op maat van deze jonge doelgroep.

Het aanbod voor kinderen en 

jongeren blijft vrij beperkt, 

maar ook daar komt 

verandering in 

#9 (Nieuwe) technologie blijkt vaak effectief. Onder-

zoek naar onlinetherapie loopt al geruime tijd en 

vergaart geleidelijk inzicht rond hoe dit optimaal 

te benutten. Over online begeleide zelfhulp is bij-

voorbeeld heel wat geweten. In die benadering door-

loop je autonoom een interventie, waarbij een hulp-

verlener je occasioneel aanmoedigt en je uit de nood 

helpt bij (praktische) problemen. Die hulpverlener 

hoeft niet per se een gespecialiseerde therapeut te 

zijn, maar kan bijvoorbeeld een psychologisch con-

sulent zijn. De werkzaamheid hiervan is aange-

toond bij diverse problematieken en lijkt het vrij 

goed te doen in vergelijking met conventionele be-

handelingen. Ook behandelingen die ogenschijn-

lijk heel nieuw zijn, zoals die van fobieën met be-

hulp van virtual reality, worden al sinds het begin 

van de jaren negentig onderzocht en effectief be-

vonden. Vroeger vonden behandelingen plaats in 

gespecialiseerde centra, vaak in de Verenigde Sta-

ten en met een focus op militair personeel. De tech-

nologie hielp op die manier oorlogsveteranen in 

het omgaan met hun posttraumatische stressstoor-

nis. Tegenwoordig is de kost van zulke omgevingen 

echter minimaal en is de drempel daardoor bedui-

dend lager. Er bestaat met ZeroPhobia bijvoorbeeld 

al een wetenschappelijk gevalideerde applicatie 

die je op eender welke smartphone kan installeren 

en met minimale inspanning kan gebruiken om 

zelf je hoogtevrees te behandelen.

#10 Technologie hoeft niet duur te zijn. Steeds meer 

technologische toepassingen komen ondertussen 

ter beschikking om therapie te verrijken. Naarmate 

het aanbod groter wordt, daalt ook de kost ervan. Zo 

kiezen ontwikkelaars van elektronische patiënten-
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dossiers er bijvoorbeeld voor om ook therapeutische 

tools aan hun softwarepakket toe te voegen: het cre-

eert een duidelijke meerwaarde voor hulpverleners 

en maakt hun product attractiever. Of technologie 

ook voor de geestelijke gezondheidszorg of voor de 

individuele patiënt/cliënt een besparing kan bete-

kenen, is minder duidelijk. Mogelijk kan er binnen 

therapie wel enige efficiëntie- en tijdswinst worden 

geboekt door het selectief en gericht gebruiken van 

technologie. Ook kunnen sommige vormen van zelf-

hulp klachten verminderen zonder dat er per se een 

therapeut aan te pas komt. Je kan er bijvoorbeeld in 

slagen om zelfstandig, of met minimale ondersteu-

ning, je hoogtevrees te overwinnen met een smart-

phoneapp, zoals ZeroPhobia dus. Dat levert dan wel 

een significante besparing op in vergelijking met 

verschillende sessies met een therapeut. Onderzoek 

naar dit soort kosteneffectiviteit is echter nog volop 

aan de gang.

Sommige vormen van zelfhulp 

kunnen klachten verminderen 

zonder dat er een therapeut 

aan te pas komt

#11 Technologie is er niet alleen voor jongeren. Een 

courante opvatting is dat enkel jongeren gebruik 

zouden maken van technologie. Dat klopt echter 

niet. Zo beschikt vandaag bijvoorbeeld meer dan 

veertig procent van de zestigplussers over een tablet. 

Nog opvallender is hoe deze senioren met hun toe-

stellen omspringen: terwijl slechts een derde van de 

zestienjarigen er dagelijks gebruik van maakt, is dat 

bij de plus-zestigjarigen zowat driekwart. Ook virtual 

reality schrikt de oudere populatie blijkbaar niet af: 

onderzoek in woonzorgcentra toont aan dat bewo-

ners er in eerste instantie neutraal tegenover staan, 

maar na een eerste gebruik zelfs best positief. Dat 

wijst erop dat elektronische therapie allicht ook in 

deze doelgroep een toekomst heeft. 

#12 Technologie en therapie zijn vlot combineerbaar. 

Technologische toepassingen in therapie zijn natuur-

lijk extra interessant als ze iets toevoegen dat door 

traditionele therapie niet (of niet in dezelfde mate) 

geboden kan worden. Dat is nog meer het geval als 

ze geïntegreerd kunnen worden in hoe therapie van-

daag meestal nog wordt vormgegeven. Augmented 

reality is daar een interessant voorbeeld van. Daar-

mee kan men bijvoorbeeld bepaalde dierenfobieën 

te lijf gaan.  Zo biedt de Phobos AR-app de mogelijk-

heid om een spin te laten rondkruipen in het visuele 

beeld dat je via je smartphone waarneemt, bijvoor-

beeld op je salontafel. Dat gebeurt zodanig realis-

tisch dat het waarachtige gevoelens van ongemak en 

angst kan opwekken. Uit onderzoek blijkt dat deze 

imaginaire exposure een eerste fase kan zijn in het 

overwinnen van een fobie. Op die manier zullen in 

de toekomst allicht meer therapieën uitgewerkt wor-

den waarbij technologie in een bestaande therapie 

geïntegreerd kan worden en daarbij haar nut ook 

echt kan bewijzen. 

Technologie zet zich door in alle geledingen van 

de maatschappij. In dat verband heeft men het vaak 

over technology push. Ook de geestelijke gezond-

heidszorg blijft daar niet van gespaard, en positief is 

zeker dat steeds meer hulpverleners het potentieel 

van technologie ontdekken en het heft ook zelf in 

handen nemen. Onderzoek dat focust op het gericht 

en doordacht ontwikkelen en implementeren van 

technologie kent daardoor een spectaculaire toena-

me. Ook in Vlaanderen zijn er steeds meer hulpver-

leners die de technologie niet alleen omarmen, maar 

zelf ook ontwikkelen in functie van de problemen en 

uitdagingen waar ze in hun dagelijkse praktijk mee 

kampen.

Na deze twaalf afwegingen is dan ook duidelijk 

dat de keuze tussen sofa en Skype een vals dilemma 

is: het een sluit zeker het ander niet uit. De covid-

19-pandemie heeft vele patiënten/cliënten en thera-

peuten in het voorjaar van 2020 kennis laten maken 

met een klein stukje van het technologisch potenti-

eel binnen therapie. Hoewel de omstandigheden 

verre van optimaal waren, is de hoop dat deze – voor 

velen – eerste kennismaking misschien de ogen 

opent voor de toegevoegde waarde ervan. De recente 

ervaringen rechtvaardigen alvast dat de elektroni-

sche toepassingen van therapie in de nabije toe-

komst grondig verder onderzocht worden. •
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