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Context

“Harder, Better, Faster, Stronger”

Digitalisering zet zich op alle domeinen door,
ook in de geestelijke gezondheidszorg.

Veelbelovende toepassingen of 
kostelijk, veredeld speelgoed?

Daft Punk (2001)



Websites

Apps

Chatbots

Serious Games

Wearables

Virtual Reality

Augmented Reality



Websites



Op 4 oktober 1957

realiseert de Sovjet-Unie een mijlpaal in de wereldgeschiedenis.

Advanced Research Projects Agency als reactie van VS,
in 1969 voorloper van internet als resultaat.

1990 in CERN, geboorte www

tegenwoordig, alomtegenwoordig



Samen sterk

Je weet dat je ana bent als je vijf kilometer heen en terug wandelt naar 
school, daarna nog gaat joggen en afrondt met een fietstocht van tien 
kilometer, midden december in de vrieskou.

Je weet dat je ana bent als je doorheen 
de dag genoeg drinkt om een kleine stad 
van water te voorzien. 

Prootje (2010)



www.pro-ana.be



Samen sterk

Talloze websites rond eeuwwisseling met 
tips & suggesties voor de professional anorexic.

Reactie van publieke opinie, met als gevolg 
censuur inhoud of verwijderen sites.

Oplossing: disclaimers & besloten groepen.



Norris et al. (2006)



Cobb (2017)

Risico van normalisering door 
infiltratie in sociale media

Ook steun bij lotgenoten & 
mogelijkheid om bij publieke 
berichten corrigerende 
boodschappen aan te reiken 



Voorbij het verhaal

Jongeren vinden enorme hoeveelheden 
informatie online, niet altijd een goede zaak. 

Pro-ana = eetstoornissen, maar gelijkaardige 
verhalen over zelfverwondend gedrag of suïcide.

Toegang ontzeggen is onbegonnen werk,
best polsen naar wat zoektocht opbrengt: 
technieken, opvattingen en motieven.



Apps



De kans dat je momenteel
een smartphone bij je hebt
is bijzonder groot.

Apps zijn big business:
85 miljard euro in 2018 … 
voor twee derde aan spelletjes.

Apps echter ook winstgevend, 
door nieuwe dienstverleningsmodellen.

Newzoo (2018)



Hier en nu

Bell et al. (2017)

Ecological Momentary Assessment & Intervention

Loskomen van artificiële setting

EMA van 1 maal gepland per dag, 
tot frequent en willekeurig

EMI ingrijpen op tijdstip & moment
waarop het ertoe doet



Hier en nu

Naughton et al. (2016)

Felix Naughton focust op succesvolle 
rookstop ondersteund door technologie

Bestaande applicaties missen iets: omgevingstriggers 
in helft van gevallen verantwoordelijk voor herval

QSense, app ontwikkeld met Neil Lathia, 
maakt onder meer gebruik van geofencing









Voorbij het verhaal

Op juiste moment en plaats meten of ingrijpen 
biedt veel potentieel voor GGZ. 

Kan helpen om vrij rigide en plaatsgebonden
hulpverlening mobieler en meer flexibel te maken. 

Cliënt grijpt zelf naar smartphone.
voor diagnostiek of ondersteuning. 
Ook toestel initieert zelf, op basis 
van info cliënt of sensoren.



Chatbots



Na afloop van de Tweede Wereldoorlog

kan Alan Turing tevreden terugkijken 
op zijn bijdrage aan het succes van de geallieerden.

Kraker van de Enigma code.
Publiek vergruisd na veroordeling & 
hormoontherapie voor relatie met andere man. 

Sterft 2 jaar later, 
conclusie ‘zelfmoord door cyanide’.



In 2013 , 
postuum,
koninklijk 
pardon 

In 2021 
op £ 50



Turing test

Bedenker van 
The Imitation Game, 
later gekend als
Turing test

A is een man en 
B is een vrouw

A is een vrouw en 
B is een man

Turing (1950)



Reflecteren

Mannen zijn allemaal hetzelfde.

Op welke manier?

Ze vallen ons altijd lastig met iets of iemand anders.

Kun je een specifiek voorbeeld geven?

Wel, mijn vriend heeft me hierheen laten komen.

Je vriend liet je komen.



Reflecteren

Hij zegt dat ik geregeld depressief ben.

Het spijt me te horen dat je depressief bent.

Het is waar. Ik ben ongelukkig.

Denk je dat naar hier komen zal helpen 
om niet ongelukkig te zijn?



Reflecteren

Ik heb hulp nodig, zoveel lijkt zeker.

Wat zou hulp voor jou kunnen betekenen?

Misschien zou ik kunnen leren omgaan 
met mijn moeder.

Vertel me meer over je familie …







Reflecteren

ELIZA, virtuele therapeut ontwikkeld 
door Joseph Weizenbaum in 1966.

Digitale variant van Carl Rogers, 
‘werkt’ cliëntgericht: stuurt het gesprek
weinig en reageert vooral empathisch. 

Motiveert & ondersteunt cliënt om 
zelf tot inzichten te komen.

Weizenbaum (1966)



Reflecteren

Allereerste chatbot.

zelf initiëren & naïeve gesprekspartner.
“Ik heb een lange boottocht gemaakt.”
“Vertel me meer over boten.”

Onverwachte hype op MIT, maar
is bot aanvaardbare gesprekspartner?

Weizenbaum (1966)



Reflecteren

Recent Wizard of Oz
experiment aan
Stanford University 
wijst in die richting.

Geen verschil in begrip, 
info delen of gevoelens 
verwoorden, ongeacht 
mens of chatbot.

Ho et al. (2018)



Voorbij het verhaal

Chatbots zijn initieel licht interactieve, 
weinig responsieve varianten van dagboek. 

Simulatie van een persoonlijk gesprek lijkt 
echter meer uit te lokken dan enkel pen & papier. 

Eerste studie wijst erop dat je ook met een 

chatbot betekenisvolle uitwisselingen kunt hebben.



Serious games



Stel dat je een therapeut bent

die met kinderen werkt rond angst- en stemmingsstoornissen.

Wekelijkse sessies blijken zwaar.

Laatste 10 minuten is Schateiland,
op piratenschip in 6 stappen de schat vinden.

Software ontwikkeld aan Universität Zürich, 
als luchtige, maar betekenisvolle afsluiter.

www.treasurehunt.uzh.ch



Leren hoeft niet saai te zijn

Spelervaring, waarbij doel meer is dan louter entertainment, 
al hoef je daar niet noodzakelijk bewust van te zijn.

Nobele toepassingen, vooral ludiek 
bijleren of subtiel beïnvloeden.

Soms ook meer dubieuze praktijken.

Susi et al. (2007)



Een dappere ridder

Agressieve hersentumor bij Joel, 
kort na eerste verjaardag.

3 jaar ver in complexe behandeling, idee om ervaring 
& volhardende strijd in spelvorm uit te werken. 

Als speler doorloop je op ongeveer 1,5 uur
14 scènes die het volledig traject illustreren.

www.thatdragoncancer.com







Een dappere ridder

Geen ‘klassiek’ serious game.

Ontwikkeling bood ouders zelf houvast, 
maar ook ruimere relevantie.

Illustreert kracht van narratief & symboliek, 
in combinatie met een first person perspective.

www.thatdragoncancer.com



Voorbij het verhaal

Selectief en doordacht in te zetten: moet inhoudelijk 
relevant zijn & ook juiste plaats krijgen in therapie.

Kies je ervoor om een serious game in 
te zetten in de klinische praktijk,  
ben je best transparant over je motivatie. 

Geen indicatie dat je het vooropgestelde doel 
alleen haalt als je het geheimhoudt, integendeel.



Wearables



Soms is het moeilijk

om een gepast Nederlands woord te vinden voor een nieuwe uitvinding.

Sensoren & toestellen die je op je lichaam kunt dragen.

Doel om onder meer psychofysiologische 
data continu & non-invasief te verzamelen.

Echt kwalitatieve data vooral nog in onderzoek.

Van Daele & Vanhoomissen (2015)



Witte jassen & tanden poetsen

Continu en ecologische valide monitoren levert
waardevolle inzichten op, zelfs met ‘inferieure’ data.

White coat syndrome

Twee maal poetsen per dag, 
gedurende 2 minuten.

Sels & De Witte (2018); Winterfeld et al. (2015)





Overvallen door angst

Paniekaanvallen, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

‘Kroniek van een aangekondigde dood’
versus ‘plots en ogenschijnlijk uit het niets’.

Onderzoeksdomein van Alicia Meuret

Meuret et al. (2011)



Overvallen door angst

Afwachten in het lab is geen optie.

10 verschillende sensoren registreren 
ademhaling, huidgeleiding, hartslag, 
lichaamstemperatuur & zelfs 
omgevingsgeluid.

Daft Punk (2001)Meuret et al. (2011)



Overvallen door angst

Drie kwartier voor aanval registreren wearables 
frequent grote variaties in hartslag & ademhaling. 

Wanneer die pieken, escaleert de situatie.

Potentieel voor behandeling: 
tijdig detecteren & waarschuwen?

Meuret et al. (2011)



Voorbij het verhaal

Zelfkennis = begin van alle wijsheid, maar
niet altijd het geval bij interoceptie.

Wearables herkennen soms patronen 
waar we ons niet per se bewust van zijn.

Zelfs als je vrij goed lichaamseigen detecteert, 
kan een wearable misschien extra input leveren.



Virtual Reality



Is this the real life? 
Is this just fantasy?’, 
vroeg Queen zich af in Bohemian Rhapsody.

Sense of presence: echt deel uitmaken van wereld,
grens tussen werkelijkheid & fantasie vervaagt

Van ‘Het lied van ijs en vuur’ tot Game of Thrones.

Immersiviteit focust op sensorische 
mogelijkheden van het medium.

Baños et al. (2004)



Van de Xbox naar de therapieruimte

Full Spectrum Warrior trekt in 2003 
de aandacht van Albert ‘Skip’ Rizzo.

Serious game ontwikkeld door het leger, 
voor het leger & brede publiek.

VR-variant voor behandeling van 
posttraumatisch stressstoornis bij militairen.



Van de Xbox naar de therapieruimte

Gemiddeld 13%, tot wel 30% 
van militairen kampt met PTSS.

Virtual reality staat langdurige blootstelling toe 
met gradueel, herhaaldelijk (her)beleven & hervertellen. 

Therapeut controleert intensiteit 
& tempo van de ervaring.

Rizzo et al. (2014)



Voorbij het verhaal

Virtual reality lijkt meest recente & minst 
onderbouwde technologie binnen GGZ. 
Niets is minder waar.

Onderzoek rond VR & PTSS kent langlopende traditie, 
vooral militair. In VS al sinds einde 20ste eeuw deel 
van innovatieve behandeling voor veteranen.



Augmented Reality



Stel je voor

dat je ergens midden jaren tachtig 
op café in een verhitte discussie belandt.

AR, MR, XR?

Virtuele elementen in het vizier, 
moeilijk te onderscheiden mix & containerbegrip.



Virtueel gewriemel

Fernando Tarnogol is een Argentijns psycholoog 
met psychoanalytische achtergrond.

Maakt in VS kennis met cognitieve gedragstherapie 
& ziet link met jeugdliefde, technologie.

Creëert met Oculus Rift VR omgeving 
voor behandelen van fobieën.



Virtueel gewriemel

2017 komt ARKit

Phobos AR, in Apple’s AppStore

Eerste onderzoek wijst op potentieel 
als tussenstap bij exposuretherapie
voor dierfobieën



Voorbij het verhaal

Virtuele dieren kunnen realistisch aanvoelen, zelfs als je die enkel in je

eigen omgeving ziet via smartphone of tablet. 

AR-app valt zonder veel technische 
kennis vrij vlot te gebruiken.

Overbrugt afstand tussen imaginaire
blootstelling en in vivo.



Conclusie

“Harder, Better, Faster, Stronger”

Veelbelovende toepassingen of 
kostelijk, overgehypte, veredeld speelgoed?





Conclusie

“Harder, Better, Faster, Stronger”

Veelbelovende toepassingen of 
kostelijk, overgehypte, veredeld speelgoed?

Geen zwart-wit verhaal, belang van 
betrokkenheid & zelf mee vorm geven.



@TomVanDaele

www.epsychology.be
www.e-mentalhealth.be
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