
 

 

Introductie 

EMDR-remote is méér dan een manier om de cliënt afleidingstaken uit te laten voeren. Je kunt 

de cliënt ook SUD- en VoC-scores laten invullen en notities toevoegen, allemaal via hetzelfde 

intuïtieve menu; het sessielog dat hierbij ontstaat kun je ook na afloop van de sessie nog 

inzien. Deze oplossing is ontwikkeld op aanvraag en in samenwerking met behandelaren. Het 

doel: Tijdens online EMDR-sessies de behandelaar zoveel mogelijk werk uit handen nemen 

zodat alle aandacht naar de cliënt kan gaan. 

 

De informatie in deze handleiding voelt 

misschien overweldigend, maar dat is omdat we 

elke stap uitgeschreven hebben. Op het moment 

dat je er mee aan de slag gaat zal het een stuk 

intuïtiever voelen. 

Mocht je onverhoopt toch ergens tegenaan 

lopen, geen probleem: We staan altijd voor jullie 

klaar via support@psylaris.com en 

+31 852 00 73 39 

 

Veel succesvolle (EMDR-remote) sessies toegewenst! 

Mike & Christoph 

 

 

 

Nieuw! Augustus 2020: Snelstart sessies 

Mocht je geen waarde hechten aan het achteraf kunnen inzien van de sessiedata, dan 

hebben we het opstarten van een EMDR-remote sessie nóg gemakkelijker voor je gemaakt: 

1. Klik in het Quick Access menu op Snelstart sessie. 

2. Selecteer EMDR-remote.  

3. Klik op Behandeling aanmaken. 

4. Verstuur de URL naar de cliënt op het moment 

dat je de sessie wilt starten. 

- Klaar! - 

 

mailto:support@psylaris.com


Cliënt & behandeling aanmaken 
Eenmalig per cliënt. 

Om wél achteraf sessiedata per cliënt te kunnen inzien, dient deze geregistreerd te worden 

indien dit de eerste keer is. Dit gaat eenvoudig via de Quick access sectie op het Dashboard 

en is een eenmalige actie per cliënt die nog geen 30s duurt. 

Voor de duidelijkheid hebben we deze stappen hieronder alsnog uitgebreid uitgeschreven, 

zodat je niet voor verrassingen komt te staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Cliënt aanmaken. 

Klik in het Quick Access menu op Cliënt 

aanmaken. Geef de naam of het cliëntnummer op 

en bevestig door op Cliënt aanmaken te klikken. 

Het team hoeft niet geselecteerd te worden. 

 

Stap 2: Behandeling aanmaken 

Klik in het Quick Access menu op Behandeling 

aanmaken en selecteer EMDR-Remote (onder 

Producten) en je cliënt (onder Cliënten). 

Bevestig met de knop Behandeling aanmaken 

rechts beneden in beeld. 

 

 

 

Stap 3: Verstuur URL 



Kopieer de URL en verstuur deze naar de cliënt op het moment dat je de sessie wilt starten. 

Zodra de cliënt de sessie geladen heeft, verandert de knop Wachten.. naar Deelnemen en 

kun je aan de sessie deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie starten 
Bij vervolgafspraak – dus niet de eerste keer. 

Is het niet de eerste keer met deze cliënt en heb je hem/haar reeds aan het systeem 

toegevoegd? Klik dan in het Quick Access menu op Verdergaan met behandeling. 

Vervolgens kun je je cliënt terugvinden in de lijst van recent gestarte behandelingen of door 

deze te zoeken met het vergrootglas-icoontje. Klik op    om op hetzelfde URL-scherm als 

hierboven te komen en de sessie te starten. 

 

  

  



Sessie controls 

Alleen zichtbaar voor de behandelaar. 

 

Het EMDR-remote menu zoals hiernaast getoond is alleen zichtbaar 

voor de behandelaar. Je kunt hier taken starten/aanpassen, de 

SUD/VoC bij de cliënt opvragen, en notities maken. Dit menu gaan 

we zo toelichten, maar laten we beginnen bij het begin: 

Klik op het groene bel-icoon (linksboven)  

om de beeldbelsessie te starten. 

 

 

Beeldbel controls 

Wanneer de beeldbelverbinding tot stand is gekomen, verandert de 

applicatie en komen de volgende knoppen beschikbaar: 

Taak of Video-schuifje: Je kunt zelf kiezen of 

de cliënt jou ziet óf het scherm waar de taakjes 

getoond worden. Op het moment dat een taak 

gestart wordt, springt het schuifje vanzelf in de 

taak-stand. 

Audio/video-instellingen: Hier vind je dezelfde 

instellingen die je ook van andere beeldbel-

applicaties gewend bent. 

Chatfunctie: Mocht het nodig zijn om elkaar 

tekstberichten/links te sturen, dan kan dat via 

de chatfunctie. NB: Berichten die via de chat 

verstuurd worden, worden niet opgeslagen! 

 

Taken aanpassen 

Onder taken kun je de snelheid en het traject van het balletje aanpassen, en of dit begeleid wordt 

door onregelmatige klikjes en een reactietaak. Bij deze reactietaak moet de cliënt op basis van een 

getoond teken de juiste reactie geven met de spatiebalk; namelijk 1x duwen, 2x duwen, of niet 

duwen. 

Wanneer je de taak gestart heb, dan verandert het menu een beetje: 

Je kunt nu bij de stopwatch zien hoe lang deze taak al bezig is, en deze 

uiteraard ook weer stoppen. Verder is er de mogelijkheid tot een 

“snap-out” – waarbij het balletje tijdelijk een andere beweging maakt 

om de aandacht van de cliënt er terug bij te halen. Tot slot zie je hier 

ook hoevaak de cliënt goed (groen) of fout (rood) heeft gereageerd  

op de reactietaak. 

 

 



Meetmomenten 

Op de momenten dat een SUD- of VOC-score moet worden opgegeven, kun je door de client een 

rating laten invullen. Deze verschijnt als volgt op het scherm van de cliënt: 

 

Het resultaat wordt na het invullen gelijk getoond in je menu en ook opgeslagen in de sessie-details. 

 

Notities 

Tot slot is het ook mogelijk om notities toe te voegen, bijvoorbeeld over de NC/PC of om context te 

geven aan een opgegeven SUD-score. Ook deze worden opgeslagen in de sessie-details. 

 

… 


