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Online Hulpverlening
2 oktober 2019

Netwerkbeurs Asse

Ronny Willemen

CAD Limburg vzw

www.zorggroepzin.be

ronny.willemen@zorggroepzin.be

Meer dan 10 jaar online hulp 
• (2002 : Tele-onthaal eerste aanbod online)

• 2008 : Alcoholhulp.be* online

• 2010 : Cannabishulp.be* online

• 2012 : Drughulp.be* online

• 2013 : Gokhulp.be** online (met info en zelfhulpprogramma)

• 2014 : Slimkicken.be (alcohol/cannabis, jongeren met verstandelijke beperking)

• 2016 : Alcoholhulp vanaf nu ‘responsive’ (ook op phone/tablet..) 

: Sportwijs.be online (preventie alcohol, gokken en drugs in sportclub)

• 2017 : Gokhulp.be krijgt online begeleiding + site wordt responsive

: Depressiehulp.be*** online (info, zelfhulpprogramma en blended)

• 2018  : Cannabishulp.be en Drughulp.be ook responsive

: Omgevings-chat op Alcoholhulp.be

• 2019  : Online begeleiding via Depressiehulp.be

Samenwerking CGG Kempen*-CAW Kempen* / Kansspelcommissie-Le Pélican** / 

CGG Kempen-CGG De Pont***  

Medewerkers 

Herwig Claeys, coö

Ilse Goyens (CAD Limburg)
Tim Vos (CGG Kempen)
Ronny Willemen (CAD Limburg)
Ellen Van Eynde (CGG Kempen)
Yvonne Van Tilborg (CGG Kempen)

Katrijn Broothaerts (CGG De Pont)
Shana Schippers (CGG De Pont)
Emma Beyens (CGG Kempen)
Lisa Vanbeckbergen (perinatale)

+ ‘blended’ hulpverleners 
(ook ander CGG’s) 

Online hulp: Niet ‘in de plaats’ maar ‘extra aanbod’  

• Treatment-gap 
• Ondanks potentiële voordelen, zijn er weinig die hulp zoeken

• Schaamte is vaak (te) groot
• Aanmelden online kan anoniem

• Lange wachtlijsten FtF vaak
• Meer betrouwbare data (gebruikers kunnen hier-en-nu rapporteren en niet 

achteraf vertellen)
• Overal direct beschikbaar & Gebruiksgemak

• Online (CBT): Drop out hetzelfde als andere behandeling
• Online hulp is effectief en praktisch (Chebli et al, 2016)

• Kosten-effectief : iedere €1 geïnvesteerd in online hulp, levert €1,62 in ‘health-
related’ waarde op (Smit et al., 2011)

• Meer vroegtijdig instromen en meer inclusies

http://www.zorggroepzin.be/
mailto:ronny.willemen@zorggroepzin.be
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INFO 
en

ZELTEST

Voorbeeld

Zelhulpprogramma van 
12 weken: >1250/jaar

-Wekelijks automatisch 
een motiverende mail

-Alcoholdagboek en alle 
oefeningen blijven 
nadien ook open

-Toegang tot publieke- + 
privéforum

-Voor velen eerste hulp 
(belang van 

vroeginterventie)
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A thumb for every exercise done 

Wel belangrijk vinden!!!
Maar weinig vertrouwen Wel belangrijk vinden!!!

Maar weinig vertrouwen!!! 

Hoe meer vertrouwen krijgen?

Hoe meer vaardig worden? 

Hoe slimmer worden dan de 
verslavingsmechanismen? 
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Treatment-manual: online treatment. CBT protocol (9 weeks)

Inhoudsopgave 

Inleiding bij ‘handleiding online behandeling gokstoornis’    4 

Basishouding van de online therapeut       6 

Structuur en organisatie van de online behandeling     12 

Algemeen          12        

Doelen                                    12 

Inclusiecriteria         12          

Thema’s per gesprek                     13 

Index                                   16 

Tijdsplanning per online gesprek                                17           

Structuur van een online gesprek       17 

                                                

Inhoud van de online gesprekken        20 

 De 10 thema’s          20 

 Werkthema’s/thuisoefeningen binnen de online begeleiding   21                             

Online gesprek 1 :  Kennismaking, uitleg programma en inventaris   24 

Online gesprek 2 : Uitlokkers en zelfcontroleafspraken, nadelen gokgedrag 32 

Online gesprek 3: Functie-analyse (voordelen), waardenoefening en doel 36 

Online gesprek 4:        Risicosituaties en actieplan     42 

Online gesprek 5 :  Noodplan en zelfbeloning     52 

Online gesprek 6 :  Omgaan met drang en terugval    56 

Online gesprek 7 :  Omgaan met niet-helpende gedachten   60 

Online gesprek 8 : Irrationele gedachten bij het gokken en begrippen               64 

‘Toeval’, ‘Kans’ en ‘Herverdelingspercentage’ 

Online gesprek 9:  (Tussen)Evaluatie                  68   

(Optioneel gesprek:)           Omgaan met sombere gevoelens/spanning              76

 (Optioneel gesprek:)          Probleemoplossende vaardigheden   80 

(Optioneel gesprek:)          Een praatje maken                 82

   

Info voor de online cliënt(e) over CBM-trainingen                  92 

Info voor de online cliënt(e) over begeleidingsprogramma                            94 

1 chat every week = 50/60 minutes /chat

Chat 1 : Getting acquainted, explain program (CBT &CBM) and inventory
gambling activities

Chat 2: Triggers, selfcontrol-agreements, balance advantaces/cost changes –
disadvantaces/gains change

Chat 3 : Function-analyse, values (ACT), goal
Chat 4: Risks and Action-plan
Chat 5 : Emergency-plan and self-reward
Chat 6 : Dealing with craving/gambling-urges and relapse
Chat 7 : Dealing with unhelpful thoughts
Chat 8 : Irrational thoughts on gambling. Notions 'Chance' (and 'redistribution

rate‘ for FOBT’s (Fixed Odds Betting Terminal)/Slot/..
Chat 9 : Evaluation 

Chat 10, 11 & 12 :  = Additional if necessary
- Continue CBT
- Dealing with gloomy feelings and tension
- Problem-solving skills
- Social skills. To make smalltalk.
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Benefits and
costs change

Waarden : wat is écht belangrijk ?

• 1) Welkom 

• 2) Alcoholdagboek (CBT) en andere thuisoefeningen 

• 3) Bespreking thema + introductie nieuw thema  

• 4) Samenvatting, afronding en nieuwe afspraak 

Structuur chat (50 a 60’)

Evaluaties (+ onderzoek)
chat, programma en evolutie

Forum: Peer-support (voorbeeld terugval)
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Huisarts / CAW / 
OCMW/ZM1813 (DH)

Therapie individueel / 
groep

Professioneel /
Zelfhulpgroep

ronny.willemen@zorggroepzin.be

www.online-hulpverlening.be/blog

mailto:ronny.willemen@zorggroepzin.be
http://www.online-hulpverlening.be/blog

