
IN BEELD BLIJVEN 
KINDERPSYCHOTHERAPEUTISCH CONTACT EN CONTINUITEIT  

VANOP AFSTAND 

Kinderen zijn nog niet goed toegerust om vast te houden wat er zich buiten hun 

gezichtsveld afspeelt. Wanneer ze iemand een periode niet zien, kunnen ze zich 

soms nog moeilijk voorstellen dat die persoon er voor hen is, soms ontstaan zelfs 

fantasieën over of die persoon nog wel echt in leven is.  

 

Daarom is het als kinderpsychotherapeut van groot belang actief in contact te  

blijven met kinderen en jongeren, hen te laten zien en voelen dat je er bent,  

dat je aan hen denkt, met hen begaan bent en voor hen beschikbaar blijft.  

Dit is bovendien van belang omdat het voor een kind een tijdsperspectief creëert: 

nu kunnen we elkaar even niet zien, maar binnenkort zijn we weer eens samen in 

de spelkamer.  

 

Je kan contact en continuïteit op drie niveaus realiseren, door online therapie-

sessies aan te bieden, door korte online contacten te onderhouden en door on-

rechtstreeks iets van je te laten horen.  



2. Korte contacten 

Voor sommige kinderen is een lang gesprek niet echt haalbaar, maar kunnen kortere contacten online 

zinvol zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij de oudere lagere schoolkinderen of bij sommige pubers. Je kan dan 

kiezen voor 15 à 20 minuten, en vooraf - vaak samen met ouders - bedenken waar en op welke manier 

dat gesprek kan doorgaan. Je kan met een dergelijk gesprek vooral laten zien dat je er nog bent, en  

tegelijk een kanaal bieden voor hun zorgen, tot op het moment dat therapiesessies in de spelkamer 

weer mogelijk zijn. Vergeet niet dat een speelse interactie essentieel kan zijn in het aanbod van (jonge) 

kinderen.  

Tips 

- Bedenk/bespreek vooraf hoe lang het gesprek zal duren.  

Beslis hierover op basis van hoe jij het kind kent uit de spelkamer (bv. een gesprekje kan 

een kwartier duren, maar dan is er weer actie nodig).  

- Bedenk/bespreek vooraf hoe je het face-to-face gegeven kan hanteren.  

Sommige kinderen hebben wel deugd van even met je in contact te zijn, maar vinden het 

niet makkelijk om tegenover jou te zitten. Je kan voorstellen dat er een blad papier en wat 

kleurpotloden klaarliggen naast de laptop, of een bolletje klei om in je handjes te houden. 

1. Online sessies  

Voor sommige kinderen kunnen online sessies doorgaan volgens het bestaande kader, dus liefst op het 

eerder vastgelegde moment en met de eerder vastgelegde duur, via een medium dat voldoende de  

privacy beveiligt (zoals skype for business of zoom). En wanneer beveiligd contact niet realiseerbaar is, 

is contact prioritair boven privacy-gevoeligheid. Je hebt met andere woorden liever een contact via 

whatsapp dan geen contact. Sommige kinderen en jongeren hebben er veel steun aan wanneer hun ge-

wone gesprekken van 50 minuten worden vastgehouden, en kunnen dat benutten zoals ze face-to-face 

gesprekken benutten. Zeker voor pubers en adolescenten kan dit een goede werkwijze zijn. Het houdt 

voor hen een kanaal open waarbinnen ze met hun zorgen terecht kunnen. Hoe jonger het kind is, hoe 

minder dit gesprek op een zinvolle wijze kan doorgaan.  

Tips 

- Het kader dat je installeert ligt niet enkel in jouw handen. Help de jongere vooraf nadenken   

over waar en wanneer hij/zij zich installeert voor dit gesprek.  

- Je kan iets zeggen over de veranderde ruimte, vragen of de jongere zich veilig voelt in die 

ruimte, hoe er werd gesproken met gezinsleden over dit gesprek.  
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Wat met vergoeding?  

Je kan je online activiteiten aanrekenen volgens het kader dat je eerder uitzette.  

- Voor online consultaties geldt hetzelfde tarief als voor face-to-face consultaties.  

- Kortere of telefonische consultaties reken je aan zoals je dat voorheen deed:  

wanneer die inbegrepen zijn in je tarief, ga je die nu niet plots aanrekenen;  

wanneer je die eerder af en toe verzamelde tot één extra werkuur, kan je dat nu ook 

doen.  

Gebruik hierbij je gezond verstand en wees transparant tegenover ouders.  

3. Onrechtstreeks contact  

Voor de jongste kinderen, zoals kleuters en begin lagere schoolleeftijd, primeert de geruststelling  

dat ze door de psychotherapeut in beeld worden gehouden. Dit kan op diverse manieren: door een 

kaartje via de post rechtstreeks naar het kind te sturen of door een mail via de ouders, met de vraag  

of zij jouw boodschap willen doorgeven. Hoe rechtstreekser en tastbaarder je je tot het kind richt, hoe 

meer kansen je het kind biedt om jouw beeld vast te houden. Zo kan een kaartje door het kind zelf  

worden bijgehouden, terwijl een gemailde boodschap die door de ouder doorgegeven wordt, vluchtiger 

is en minder beklijft. Ook een videoboodschap waarin je je rechtstreeks tot het kind richt, kan helpen.  

Speelse elementen – die in lijn liggen met je omgang met dit kind – blijven ook in deze contactname  

relevant.  

Tips 

- Bedenk/bespreek met ouders wat je voor hun kind wil doen, en hoe zij hun kind kunnen 

helpen om een verbindingslijntje naar de therapeut vast te houden. 


