
Beste, 

Binnenkort gaan we samen aan de slag met EMDR-remote; een intuïtieve manier om EMDR-

sessies te volgen via beeldbellen. 

Om ervoor te zorgen dat dit extra soepel verloopt, vraag ik je deze korte handleiding ter 

voorbereiding alvast door te lezen. Mochten je hierna nog vragen hebben, geef het dan tijdig 

vóór de sessie door. 

Bedankt – en tot snel! 
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Technische vereisten 

Neem even de tijd om te controleren of je over het volgende beschikt: 

 

Een laptop of computer mét werkende webcam en (geïntegreerde) 

microfoon. Dus geen telefoon/tablet. 

 

De internetbrowser Chrome of Firefox. 

 

Een stabiele internetverbinding. 

 

Lukt het niet om aan deze voorwaarden te voldoen, geef dat dan alsjeblieft zo spoedig mogelijk 

door. 

 

 

De applicatie 

Op het tijdstip dat de sessie gepland staat, ontvang je van mij een link waarmee de EMDR-

remote applicatie wordt geladen. 

Belangrijk: De eerste keer dat je EMDR-remote start moet je 

toestemming geven om je webcam en microfoon te gebruiken. 

 

Als eerste zul je het volgende scherm zien. Zodra ik in dezelfde sessie kom, gaan we elkaar ook 

kunnen zien én horen – net zoals in een normale beeldbelsessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je microfoon of webcam niet werken, kijk dan linksbeneden in het 

scherm of het juiste audio/video apparaat geselecteerd is. 

Klik hiervoor op de pijltjes die omhoog wijzen. 

 

& 
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De taakjes 

Tijdens het verloop van de sessie kunnen er verschillende taakjes worden gepresenteerd: 

  

Een balletje dat erg snel heen-en-weer beweegt over het 

scherm en lastig te volgen is. Het is de bedoeling dat je dit 

balletje alleen met je ogen volgt – niet je hoofd. 

 

Een reactietaak waarbij icoontjes verschijnen en waarop je 

reageert met de spatiebalk op je toetsenbord: 

1x op de spatiebalk duwen. 

2x op de spatiebalk duwen. 

Niets doen! 

 

Een klikjesgeluid dat luid wordt afgespeeld en 

onregelmatig afwisselt tussen links en rechts. 

 

Bovendien kunnen alle taakjes ook gecombineerd worden, dan hoor je dus de klikjes terwijl 

je het balletje met je ogen volgt én op de icoontjes moet reageren. 

Mocht je tijdens even niet meer weten hoe het ook alweer zat, klik dan rechtsboven in het 

scherm op Info voor een handige reminder! 
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