
Een onlinedagboek 
op maat van  
hulp en zorg 
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 Wat je mag verwachten 
 

 
• Voorbeelden van beschikbare onlinedagboeken voor 

cliënten  

• Troeven en valkuilen van onlinedagboeken  

• Voorstelling van een ‘onlinedagboek’ dat je … 
– op maat van je organisatie én  

– op maat van je cliënten kan inzetten in je begeleiding 
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1.  
Voorbeelden 
van 
beschikbare 
online-
dagboeken 
voor cliënten 
 
 

 
 



Dagboeken … (privé) herinneringen 

4 

http://penzu.com/ 

http://penzu.com/
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Tijdlijnen  
http://www.timetoast.com/ 

http://www.timetoast.com/


Heen- en weerschriftjes 
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www.digitaalschriftje.nl/ 

http://www.digitaalschriftje.nl/
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www.mijndoelenstellen.nl 
Doelen stellen 

http://www.mijndoelenstellen.nl/
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Stemming bijhouden 
http://moodpanda.com/index.aspx http://www.t2.health.mil/apps/t2-mood-tracker 

http://moodpanda.com/features.aspx
http://www.t2.health.mil/apps/t2-mood-tracker


Gokverslaving - registreren 
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https://www.problemgambling.ca 

https://www.problemgambling.ca/gambling-help/online-tools/mygu-entry.aspx


Alcoholhulp.be 
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Dagboeken in hulpprogramma’s 
Kleurjeleven.be 



Vaststelling: diverse onlinetools 

• Dagboeken of tijdlijnen 

• Heen- en weer schriftjes 

• Plannen of doelen stellen 

• Stemming of … meten 

• Registratietools – ingebed in ruimere programma’s 
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• informatie verzamelen  

– ifv doelbepaling, probleemanalyse, opvolging gedragsverandering  

• focussen op … 

– de belangrijkste aspecten binnen een problematiek 

• transfer vergemakkelijken  

– van begeleidingsgesprek naar dagdagelijks leven 

• opvolgen van resultaat of evaluatie van begeleidingstraject 

• stimuleren van zelfreflectie en zelfstandigheid 

• … 

 
12 

Doelen bij inzetten van onlinedagboek 



Dagboek- en registratietools 
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2. 
Troeven en  
valkuilen van 
een 
onlinedagboek 
voor cliënten 



Wat zijn troeven en valkuilen ? 
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onlinedagboek troeven valkuilen 

Voor de cliënt 

Voor de 
begeleider/organisatie 
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Online 
dagboek 

troeven valkuilen 

Voor de 
cliënt 

 Actief aan ‘t werk 
 Eigen evolutie kunnen volgen 
 Inzicht verwerven 
 Zelfstandig toepassen 
 Data kunnen bewaren 
 Kan motiverend werken 
 Liever online dan op papier 

 Tijdsintensief 
 ‘Therapietrouw’   
 Digitale kloof 
 Digitale footprint 

Voor de 
begeleider
organisatie 

 Cliënt activeren 
 Incentives mogelijk 
 Focussen op specifieke 

doelen 
 Patronen op het spoor komen 
 Opvolgen van  ‘acties’ 
 Transfer bevorderen 
 Overzichten = 

besprekingskans 
 Data kunnen bewaren 

 In begin tijdsintensief 
 Hoe cliënt blijven 

motiveren 
 Privacy 
 Betrouwbaarheid 

technische werking tool  
 

 



Onlinedagboek 
Vrij beschikbare  

onlinehulptoepassingen 

Onlinehulptoepassingen  

op maat van … 
Geen ontwikkelingskost Vaak ontwikkelings- of aanpassingskost 
Vaak gratis of beperkte prijs Vaak een aankoop- of huurkost  
Gebruiksvriendelijkheid hangt af van de aandacht 
die hieraan bij het ontwikkelen werd besteed 

Gebruiksvriendelijkheid hangt af van de aandacht die 
hieraan bij het ontwikkelen werd besteed 

Onlinetoepassing kan meestal niet aangepast 
worden aan specifieke wensen van de organisatie 
(vb. taal, look and feel, inhoud, …) 

Onlinetoepassing kan aangepast worden aan specifieke 
verwachtingen van de organisatie 

Je weet vaak niet wie de ‘eigenaar’ is van de 
onlinetoepassing of je kan die moeilijk bereiken 

Je bent zelf eigenaar van de onlinetoepassing of hebt 
een overeenkomst met de eigenaar 

Je weet niet zeker of de onlinetoepassing morgen 
nog beschikbaar zal zijn 

Je weet zeker hoe lang je de onlinetoepassing kan 
gebruiken 

Je weet niet zeker hoe lang en waar de  
(cliënt-)gegevens opgeslagen worden 

Je weet zeker waar en hoe lang de (cliënt-)gegevens 
opgeslagen worden en hoe veilig en betrouwbaar dit 
gebeurt 

Je hebt vaak geen of een verscheidenheid aan 
privacy-instellingsmogelijkheden  

De privacy-instellingen zullen op maat van de 
organisatie ingesteld worden 
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3.  
Onlinedagboek 
op maat van 
jouw 
organisatie, 
begeleiding en 
cliënt 



Ontwikkelen een onlinedagboek … 

• een ICT-toepassing ter ondersteuning van een begeleiding 

• waarbij 1 of meer betrokkenen 

• gedurende een afgebakende periode 

• enkele ‘afgesproken’ parameters 

• herhaald kunnen registreren 

• met als doel zicht te krijgen op een evolutie of 
samenhang. 
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Tetra-project - oktober 2013 tot eind september 2015 



• Voor de opstart van een begeleiding om wachttijd te overbruggen 

– Bijv. om cliënt reeds zinvol te laten werken 

– Bijv. om bij opstart reeds over info te beschikken 

• Bij opstart begeleiding … 

– Bijv. om doelen te bepalen 

– Bijv. bij probleemdiagnose 

• Bij begeleiding 

– Bijv. om evolutie op te volgen 

– Bijv. om te focussen op … 

• In nazorg 

– Bijv. om zelfevaluatie mogelijk te maken 
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Dagboek divers inzetbaar 
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• Registratie van situaties, gedragingen, gevoelens, gedachten, 
doelstellingen … 

• Resultaten van registratie zichtbaar in overzichten, tabellen en grafieken 

• Hulpverlener kan zelf dagboek ontwerpen … 

• keuze uit schaalvragen (sliders), tekstvakken, tabellen, (meer)keuzevelden, 
pictogrammen …  

• grafieken en overzichten instellen  

• In taal van de cliënt - met voorbeeldantwoorden op maat  

• … en het dagboek aanpassen tijdens het traject 
• vragen toevoegen, verbergen, verwijderen in functie van verder traject of 

veranderend doel 

Troeven van onlinedagboek 
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Dagboek inzetten in begeleiding 
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Vooraf 

•Je hebt de tool technisch onder de knie 

•Je weet waartoe en wanneer je de tool wil 
inzetten 

•Je hebt overwogen en gecheckt of de tool 
geschikt is voor je cliënt 

•Voorbereidend gesprek met de cliënt 

•Opmaak en ontwerp van het 
gepersonaliseerde onlinedagboek 

•Test/check van het gepersonaliseerde 
onlinedagboek 

Gebruiksperiode 

• Registreren door de cliënt 

• Feedback geven tussendoor 

• Voorbereiding van bespreking van 
het dagboekmateriaal 

• Bespreking van het verkregen 
dagboekmateriaal 

• Dagboek aanpassen of afronden 

Afsluiting 

•Afronden begeleid gebruik van 
dagboek 

•Bewaren / verwijderen van 
dagboekgegevens 
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Dagboek inzetten in begeleiding 
  

https://magic.piktochart.com/output/5279697-methodiek-in-de-lengte


Inzetbaar in verschillende contexten 
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Algemeen welzijnswerk 
 

Onderwijs 

Kinderopvang 

Geestelijke gezondheidszorg 

Bijzondere jeugdzorg 

Nina’s slaapdagboek  ingevuld 
door ouders en door verzorgsters 

Mijn piekerschriftje 

Marie’s angstdagboek 

Het dagverloop in het dagcentrum  

Sarah’s krasdagboek 

Energiedagboek als mantelzorger 

Mijn agressiedagboek ingevuld 
door mama en door Thomas  

Mijn gevoelensboekje 

Mijn eetdagboek  



• Martine De Zitter  
Martine.dezitter@arteveldehs.be  
Tel. 09 234 94 43 
 

• Fran Timmers 
fran.timmers@ppw.kuleuven.be 
Tel. 016/37.30.42 

 

• Meer info over onlinehulp : klik hier 
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Meer info? 

mailto:Martine.dezitter@arteveldehs.be
mailto:fran.timmers@ppw.kuleuven.be
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/

