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Online behandeling: 

mens en computer

Lian van der Krieke
Promovenda RGOc/ICPE

Coordinator e-health research RGOc

Tickle Salon

Erwin Driessens & 

Maria Verstappen, 

2002

versus

?

8 lessen CGT (30 min)
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Huiswerkopdrachten Video’s van ervaringsdeskundigen

Vragen stellen aan een psycholoog

KleurJeLeven 1

• 301 participanten, 55+ 

• Inwoners van Eindhoven met internettoegang, 

matige klachten

• KjL, groepstherapie (‘in de put uit de put’), 

wachtlijst

• Resultaten: KjL en groepstherapie > wachtlijst

• 5% dropout groepstherapie; 52% dropout KjL

Spek et al., 2007 

Psychol Med
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KleurJeLeven 2

• 300 participanten, 18-65 

• matig ernstig depressief

• 3 condities: KjL, huisarts, KjL+huisarts

• Verschil tussen groepen: geen

Esther de Graaf, 2009

KleurJeLeven 2

• Cliënten beginnen wel, maar maken niet af 

(2/3)

• In begin positieve verwachting van 

behandeling; na 3 maanden neutraal

→ Motivatie

→ Therapeutische relatie

BtB > 

standaardzorg 

door huisarts

Proudfoot et al., 2003

Psychol Med

Zelf-hulp bij angst en depressie

• Begeleide zelfhulp > pure zelfhulp 

• Begeleide zelfhulp vs f2f: even effectief, ook > 1jr  

• Minimaal contact kan voldoende zijn

• Pure zelfhulp: effectief voor sociale fobie, 

paniekstoornis, en voor gemotiveerde patiënten 

• Additioneel effect: web-based, multimedia

Cuijpers et al. 2010 Psychol Med

Newman et al. 2011 Clin Psychol Rev

Lewis et al. 2012 BJP

The Dodo verdict 
Paul Reisenzweig, 1935

“Everybody has won and

all must have prizes”

“Alle vormen van psychotherapie leveren 

vermoedelijk evenveel opleveren omdat het 

effect te danken is aan factoren die de 

therapieën met elkaar gemeen hebben”

Effect van behandeling

• De therapeut en de therapeutische relatie:

– Niet: ervaring, betere opleiding

– Maar: empathisch, begripvol, hoopvol, 

motiverend (Christensen et al., 1994)

• En: gezamenlijk doel, positieve aandacht, 

bekrachtiging, feedback hulpverlener en 

cliënt, ‘tailoring’ (Norcross & Lambert, 2010)
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versus

?

Praktische implicaties

• Voor sommigen: ‘pure’ zelfhulp
– Motivatie, anonimiteit

• Voor anderen: blended care
– computer + F2f/(beeld)telefoon/email

– Begeleiding/assistentie

• Niet alleen ‘wat’, maar vooral ‘hoe’
– motiveren

– personaliseren

Vier motoren, vier draden

Sensor Artificiële intelligentie
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Visual body maps Individuele ‘maps’ van klachten

• Denken, voelen, doen

• Omgevingsfactoren

Risico/beschermingsfactoren

TrackYourHappines.com

Killingsworth 2010, Science
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Individuele behandelevaluatie

Emotie-sensitieve technologie

Spraakanalyse

Cogito

Health/MIT

E-health RGOc
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