
Effectiviteit van online behandelen. 

We zijn op dit moment twee maanden gestart met de online poli. Een aantal voordelen daarvan 

zijn bijvoorbeeld de korte wachttijd voordat je met de behandeling kan starten en de online 

modules en dagboeken waar je zelf mee aan de slag kunnen tussen de beeldbelsessies door. Een 

andere reden om al dan niet te kiezen voor een online behandeling is natuurlijk ook de 

effectiviteit van een behandeling via beeldbellen in combinatie met het gebruik van het platform 

Minddistrict. In onderstaand nieuwsbericht zal verder ingegaan worden op wat we nu weten van 

de effectiviteit van online behandelen.  

Uit literatuurreviews waarbij onderzoek is gedaan naar het verschil tussen het behandelen van 

een depressie via beeldbellen of behandeling in de spreekkamer, komt naar voren dat er geen 

verschil is in effect van de behandeling op korte of lange termijn 1,2,3. Uit andere onderzoeken 

komt zelfs naar voren dat online cognitieve gedragstherapie beter kan werken dan face-to-face 

behandeling4. Ook is er onderzoek gedaan naar verschillende soorten angstbehandeling: 

paniekstoornis met of zonder agorafobie, gegeneraliseerde angst, sociale angst en hypochondrie. 

Ook hierin blijkt dat behandeling via beeldbellen hetzelfde resultaat geeft als face-to-face 

behandeling. De hoogste effectiviteit komt naar voren bij behandeling met cognitieve 

gedragstherapie bij angst, depressie, PTSS en OCS. Online behandelingen bij eetstoornissen zijn 

daarentegen juist minder effectief5. 

Als we kijken naar de therapeutische relatie, blijkt uit sommige onderzoeken dat de relatie die een 

cliënt met de therapeut ervaart via beeldbellen minder is op het gebied van verbonden voelen en 

het doelgericht bezig zijn met de klachten, in vergelijking met face-to-face gesprekken6. Uit 

andere onderzoeken blijkt dat de relatie met de therapeut wel als even goed wordt beschouwd7. 

Het is dus aan de jouzelf om dit zelf te ervaren en te beoordelen. 

Daarnaast maken wij binnen Oog Psychologen gebruik van het platform Minddistrict. Uit 

onderzoek blijkt dat online behandelmodules gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische 

interventies effectiever blijken dan wanneer mensen op een wachtlijst staan. Echter, wanneer 

gesprekken via beeldbellen met een therapeut worden gecombineerd met deze modules werken 

ze even goed tot beter dan enkel een behandeling in de spreekkamer. Het grootste voordeel van 

het gebruik van een platform als Minddistrict is dat een cliënt tussen de sessies door actiever aan 

de slag kan gaan en daarmee de behandelduur verminderd kan worden terwijl hetzelfde effect 

behaald kan worden.8  

Onderstaand vind je de referentielijst van het literatuur onderzoek.  
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