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Marjon Peters heeft met InSight4U een eerste volledig online-praktijk opgericht en biedt 
daarin onder andere EMDR aan als online behandeling. Marjon werkt vanuit Nederland 
in haar online praktijk. Benieuwd naar de ontwikkeling van haar praktijk en werkwijze 
wordt het interview - geheel in stijl - via Skype afgenomen.

Interview 

“Vier jaar geleden had ik een patiënt in behandeling die 
voor een langere periode naar Duitsland vertrok, maar 
wel bij mij in behandeling wilde blijven”, vertelt Marjon 
enthousiast over het ontstaan van haar praktijk. “We heb-
ben toen de behandeling online voortgezet. Toen ik een 
vraag van haar kreeg die met EMDR het beste behan-
deld kon worden, heb ik daarvoor onregelmatige tikjes 
gebruikt. Maar ik wilde graag een tool hebben waarmee 
ik kwalitatief even goed kon werken als in een ‘gewone’ 
sessie, met oogbewegingen. Deze heb ik toen zelf ont-
wikkeld, samen met een informatica-deskundige. Daarbij 
kan de patiënt een balletje op een balkje op het scherm 
volgen en de SUD en VoC aangeven. Als therapeut kan ik 
de snelheid van het balletje aanpassen. Ik zie de patiënt 
in beeld gedurende de sessie en hij of zij kan mij voortdu-
rend in de rechterbovenhoek zien, zodat er contact blijft. 
Ik bedien zelf de ingebouwde SUD en de VoC, middels een 
schuifje op de 0-10 schaal. 
Inmiddels is mijn hele praktijk digitaal. Ik heb een EMDR-
versie voor volwassenen en een versie voor kinderen 

ontwikkeld. Bij kinderen is het balletje op de balk vervan-
gen door een smiley. Ook heeft de tool een variant voor 
EMDR-linksom en voor EMDR-rechtsom (met in te vullen 
online-formulieren). We kunnen ‘licht’ werken met een 
donkere achtergrond en vice versa. 
Daarnaast heb ik onder andere filmpjes ingevoegd die on-

line bekeken kunnen worden bij wijze van psycho-educa-
tie. Ook chatten is mogelijk. Alles is in de tool ingebouwd. 
Zelfs op een telefoon werkt het, maar het beste werkt het 
op een laptop of computer”. 

Marjon laat zien hoe ze met de tool werkt: de patiënt krijgt 
na het inbellen een link toegestuurd die hij of zij  kan ac-
tiveren. De therapeut krijgt daarop een code die ze door-
geeft aan de patiënt en waarmee de patiënt de tool kan 
starten. Dit is een unieke code die elke sessie anders is. 
“Ik wil daarmee voorkomen dat mensen tussentijds zelf 
gaan experimenteren met de EMDR-tool. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling van EMDR. Overigens maak ik vooraf-
gaand aan de therapie via Skype altijd eerst twintig minu-
ten kennis met patiënten, waarbij ik ze het een en ander 
uitleg. Het is bijvoorbeeld voor een goede verbinding be-
langrijk als ze zo dicht mogelijk bij een wifi-punt zitten.”

Voor- en nadelen 
Marjon ziet veel voordelen van online therapie: “Mijn er-
varing is dat het even goed werkt als een therapiecontact 
in de behandelkamer. Ik zou er graag onderzoek naar wil-
len doen, maar dat is er nog niet van gekomen. Ik werk 
veel met Nederlanders die om verschillende redenen in 
het buitenland verblijven: studenten, expats, backpackers 
en emigranten. Voor hen is het prettig om therapie te kun-
nen volgen in hun eigen taal en vanuit hun eigen cultuur. 
In sommige landen is psychotherapie en EMDR weinig of 
niet bekend en worden mensen al snel behandeld met 
medicatie als ze naar de dokter gaan. 
Voor mij is het cultuurverschil soms ook lastig bij overleg; 
een Thaise huisarts heeft een ander referentiekader en 
zal niet snel begrijpen wat ik aan behandeling doe. En ook 
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weet ik inmiddels dat ik met een patiënt die vanuit China 
inbelt niet over het land moet praten, want dan wordt de 
verbinding verbroken. Patiënten daar weten natuurlijk dat 
er meegeluisterd kan worden en zijn daar aan gewend, 
en ik ga ervan uit dat de afluisteraars geen Nederlands 
verstaan. Tijdsverschil kan een behandeling lastig maken; 
dan is het van beide kanten aanpassen om toch een af-
spraak te kunnen maken. Het tijdsverschil is echter ook 
vaak een voordeel, omdat de therapie buiten de werk-
uren van de patiënt plaats kan vinden, bijvoorbeeld als 
ik in Australië, Nieuw-Zeeland of Azië werk. Een ander 
voordeel is dat patiënten geen reistijd hebben. Ik zie geen 
contra-indicaties voor online therapie en doe zelfs part-
nerrelatietherapie - beiden in hun eigen ruimte met eigen 
scherm of beiden achter hetzelfde scherm, als dat moge-
lijk is. Laatst had ik een jongetje dat absoluut niet in beeld 
durfde te komen. Dan wordt online therapie net zo lastig 
als wanneer hij de therapiekamer niet in durft.

“Ik behandel online ook complexere problematiek. Ik heb 
bijvoorbeeld in Azië een suïcidale patiënt gehad, die ik da-
gelijkse sessies heb aangeboden. De paniek en suïcida-

liteit zakte snel. Het vraagt flexibiliteit en creativiteit om 
de complexere problematiek te behandelen, net als in de 
therapiekamer. Dus soms werk ik met dissociatieve pati-
enten blind to therapist en soms laat ik mensen zingen en 
tellen, laat ik ze ‘vlinderen’ zodat ze zichzelf kunnen tap-

pen of voeg ik de tikjes extra via de tool met koptelefoon 
toe. Alles om het werkgeheugen extra te belasten.”

Beschikbaarheid 
Na zoveel enthousiasme is natuurlijk de vraag of de tool 
ook beschikbaar komt voor collega-therapeuten. Daar 
blijkt inmiddels ook vraag naar: “Ik ben wekelijks bezig 
deze mogelijkheid te onderzoeken en dat vordert geluk-
kig al. Ik zou de tool via lease graag beschikbaar willen 
stellen. Het streven is dit komende zomer te realiseren. Er 
komt echter veel bij kijken, rondom privacy-instellingen 
en -wetgeving, beveiliging qua dossiervorming (hoe sla je 
informatie op): alles vraagt forse technische investerin-
gen. Maar ik zou het graag doen, want ook in Nederland 
zie ik veel mogelijkheden: voor mensen die in een afgele-
gen gebied wonen of die vaak een midweek weg zijn in 
verband met hun werk, bijvoorbeeld mensen die voor een 
vliegmaatschappij werken. Ik zie hier in mijn online prak-
tijk de SUD naar beneden vliegen, maar het zou mooi zijn 
als er in de nabije toekomst ook onderzoek gedaan wordt 
naar het werken met deze tool.”

www.insight4u.nl

Marjon Peters is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psycho-
therapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner.

“Online zie ik de SUD naar 
beneden vliegen, maar 
onderzoek in de nabije 
toekomst zou mooi zijn”
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