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Deze presentatie

• Onderzoek naar ervaringen 
jeugdhulpverleners met online advies en 
behandeling

• Aandachtspunten voor de toekomst

Foto door Katerina Holmes via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Transitie(s) in maart 2020

• Van face-to-face naar online

• Van op kantoor naar thuis

• In het afgelopen jaar, hoeveel weken
hebben jullie thuis gewerkt?



Het design

1) Interviews over algemene ervaring met werken op afstand 
2) Vragenlijsten a.d.h.v. specifieke sessie

Thema’s:
- Techniek en hulpmiddelen
- Privacy
- Inhoud en vorm
- Contact/ therapeutische alliantie (o.b.v. session rating scale)
- Effectiviteit (en verschillen met face-to-face)



Participanten

• 48 professionals werkzaam als psycholoog 
of orthopedagoog met kinderen, ouders of 
gezinnen.

• Interviews n = 20  
• Vragenlijst n = 43

Foto door Yan 
Krukov via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Eerdere ervaring

In ons onderzoek: 75% geeft aan nooit tot zelden online te werken met 
cliënten voor COVID

Komt overeen met literatuur

Van een schaal 1 (nooit) tot 5 (vaak): 

Hoeveel ervaring hadden jullie met online werken voor maart 
2020?



Techniek en hulpmiddelen

• De meeste sessies via beeldbellen 
(78.5%) of telefoon (16.7%) gedaan. 

• In de interviews wordt veel stilgestaan 
bij technische randvoorwaarden en 
functionele voorwaarden.

Foto door Anna Shvets via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Techniek en hulpmiddelen: Etiquette en 
vaardigheden
• Een rustige plek om te zitten
• Een rustige achtergrond
• De microfoon op mute als je niet spreekt
• Je bovenlijf en armen goed in beeld

• Flexibiliteit en creativiteit
• Aanpassen van tempo en non-verbale communicatie
• Uitleggen en vragen 

“En dat je ook verduidelijkt van: joh als ik nu wegkijk, dan ben ik aan het 
schrijven. Dat je wat meer expliciteert van wat je aan het doen [bent].”



Privacy

De sessies in de meeste gevallen (81%) vanuit huis 
gedaan;
• op een rustige plek (90.2%);
• waarbij ze het gevoel hadden vrij te kunnen 

praten (75.6%);
• en er geen mensen konden meeluisteren (65.9%)

“Dus toen heb ik een mail of een appje uitgestuurd 
naar al mijn studenten om ze daarvoor 
[veiligheidsrisico’s van Whatsapp] te waarschuwen 
en te vragen of het wellicht via Teams zou kunnen 
en wat hun voorkeur is. En daar merk ik toch dat 
het merendeel toch kiest voor Whatsapp.”



Privacy

• De meeste professionals maakten zich bij deze sessie geen zorgen 
over de veiligheid van de verbinding (80%).

• Aspecten van online contact met kinderen en ouders die de privacy 
mogelijk in gevaar brengen:

- Onveilige programma’s
- Thuissituatie

“…wat ook wel een aandachtspunt is, en dat doen mensen niet eens 
bewust hoor, maar dan loopt er opeens [bij client] iemand door het 
beeld langs. Dan denk je van: he wie is dat? Of een broer of zus, en dan 
denk ik: o ja even navragen, waar zit je dan?”



“…wat ook wel een aandachtspunt is, en dat 
doen mensen niet eens bewust hoor, maar dan 
loopt er opeens [bij client] iemand door het 
beeld langs. Dan denk je van: he wie is dat? Of 
een broer of zus, en dan denk ik: o ja even 
navragen, waar zit je dan?”

Privacy



Inhoud en vorm

In de meeste gevallen (61.9%) moest inhoud aangepast worden;

• Variërend van heel klein tot groot, en was gemiddeld middelgroot                       
(5.6 op een 10-puntsschaal)

• Waarbij professionals voldoende tevreden zijn:

• over hun aanpak en werkwijze (6.1 op een 10-puntssschaal)

• over in hoeverre de onderwerpen en doelen die vooraf 
opgesteld waren aan bod kwamen (7.0 op een 10-puntsschaal)



Inhoud en vorm

• Lastiger om te zetten (volgens
respondenten):

• Speltherapie
• Psychomotore therapie
• EMDR
• Live observaties op groepen
• Diagnostiek
• …

Foto door Julia Cameron via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Contact

Professionals:

• zijn gemiddeld tevreden over in hoeverre zij denken dat een client 
zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelde (7.1 op een 10-
punstschaal)

• ervaren het algemene behandelcontact in de specifieke sessie als net 
voldoende (5.6 op een 10-puntsschaal)



“En het contact met kleine kinderen, dat was wel 
heel lastig. Die kunnen niet zo lang stil zitten, achter 
een schermpje. Dat zijn normaalgesproken ook 
geen praattherapieën. Je doet heel veel, samen 
bladen invullen. Ze kunnen dan eigenlijk niet goed 
genoeg schrijven om dat zelf in te vullen.” 

Contact



Effectiviteit

Professionals vinden hulp- en zorgverlening op afstand:

• over het algemeen minder effectief is (67.5%)

• niet minder en niet meer effectief is (32.5%)



Effectiviteit

• Belemmerende factoren, o.a.:
• hulp-op-afstand past  niet bij de geplande behandeling 
• veel tijd kwijt aan het creëren van de (technische) 

randvoorwaarden voor behandeling 
• minder diepgang in het gesprek doordat cliënten minder vrijuit 

kunnen praten
• cliënten zijn sneller afgeleid
• cliënten zien de afspraak minder als echte behandelafspraak
• cliënten hebben andere dingen aan hun hoofd  



Maar, 

in de interviews geven professionals ook 
aan dat:
• de geschiktheid van en effectiviteit van 

hulp op afstand verschilt per type 
hulpvraag en type client (leeftijd, 
vaardigheid met techniek, ongemak) 

Foto door Julia Cameron via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Effectiviteit
“Ineens zitten mensen met de hond op schoot, of er 

wordt aangebeld...die ruis eromheen die je toch uit het 

proces halen en maakt dat je niet altijd even goed aan 

de therapie randvoorwaarden kunt voldoen. Die moet 

je echt meer blijven bewaken.”

“Ze is niet de client, maar ze is nog steeds moeder en 

wordt afgeleid door kinderen beneden.”



Stabiliseren of juist ruimte

Want voor sommige kinderen was school een bron van steun, en dan nam de 

stress [tijdens de lock-down] erg toe, verergerde de klachten. Dan ben je dus 

inderdaad vooral bezig met stabiliseren in de behandeling.” 

“Dus dat je een klacht in remissie ziet en dat er daardoor vaak wel ook weer 

meer ruimte komt om gericht aan die trauma's te werken bijvoorbeeld.” 



Maar,

in de interviews geven professionals ook aan dat:

• er situaties zijn waarbij op afstand werken
voordeel heeft

• clienten soms meer kunnen dan verwacht
“En misschien ook wel dat de veerkracht er van 
leerlingen wel echt uit blijkt. Die we misschien 
soms onderschatten, wat ze wel en niet kunnen 
en dat je toch iets meer ziet dat ze er best wel 
goed tot nu toe in staat zijn.”

Foto door Sharon Mccutcheon via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-handen-kunst-creatief-4145037/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Tot slot

• In de jeugdhulpverlening zijn we veelal niet gewend om op afstand te 
werken

• Professionals zien voor- en nadelen van hulp op afstand
• We weten weinig over de effectiviteit van werken op afstand
• Hulp op maat en algemene therapeutvaardigheden belangrijke pijlers van 

de jeugdhulp



Aandachtspunten op basis van ons onderzoek:

• Voor werkgevers:

o Hardware in orde maken (devices die geschikt zijn voor beeldbellen en thuiswerken, goede 
internetverbinding).

o Geschikte software beschikbaar maken (gebruiksvriendelijke en veilige tools en programma’s).

o Duidelijke protocollen en richtlijnen voor jeugdhulp op afstand ontwikkelen.

• Voor ontwikkelaars:

o Tools ontwikkelen voor online risicotaxatie en diagnostiek.

o Vertaling van minder talige methoden, zoals speltherapie en observatie, naar online varianten. 

• Voor professionals:

o Eigen maken van online tools.

o Kennis en kunde over online contact opbouwen en onderhouden.

o Zoeken naar manieren om energie, balans, contact met collega’s te behouden.

• Voor onderzoekers:

o Onderzoek naar de effectiviteit van online jeugdhulp.

o Onderzoek naar individuele verschillen in effectiviteit van online jeugdhulp.

In hoeverre geldt dit nog 
voor jullie situatie in de 
huidige lock-down 
periode?

Hebben jullie 
aanvullende 
benodigdheden op basis 
van je eigen ervaring?



Bedankt!

Floor van Rooij (f.b.vanrooij@uva.nl)

Joyce Weeland (weeland@essb.eur.nl)

Weeland, J., & Van Rooij, F. (2021). Jeugdhulp in tijden van Corona. Kind 
en Adolescent Praktijk.

mailto:weeland@essb.eur.nl
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