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ABSTRACT1
In dit onderzoek is er onderzocht of een AI-hulp een betekenisvolle hulpwijze kan bieden voor
jongeren die kampen met paniekaanvallen met als mogelijk gevolg dat de paniekaanvallen bij
jongeren verminderen. Hoe ver zal AI zich in de toekomst verder ontwikkelen en kan dat invloed
hebben op paniekaanvallen? Met behulp van deelvragen en prototypes wordt deze vraag
beantwoord. Met alle resultaten van dit onderzoek zal er een aanbeveling voor eventuele
vervolgstappen aanbod komen.
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INTRODUCTION
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat adolescenten kampen met psychische problemen
zoals; angststoornissen, depressie, faalangst, etc. Over de periode van 2015 – 2017 is er door het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek) een gezondheidsenquête uitgevoerd met als kop voor de enquête
‘1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond’. In 2018 werden de resultaten van deze
gezondheidsenquête gepresenteerd. Ruim 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar kregen de
score ‘Psychisch ongezond’ uit de enquête [1] (Figuur 1).
Een onderdeel van een angststoornis is een paniekaanval, deze kan samenhangen met een andere
angststoornis of op zichzelf staan (APA, 2000). Ruim 16 tot 18% van de adolescenten hebben
aangegeven minstens één paniekaanval te hebben gehad (figuur 2). King et al. (1997) en Mattis en
Ollendick (2002) geven aan dat meisjes vaker last hebben van een paniekaanval dan jongens, echter
wordt een paniekaanval zowel bij jongens als bij meisjes ongeveer even vaak gerapporteerd [2].

Figuur 1: Diagram psychische problemen
jongeren

Om adolescenten te helpen hun klachten van een paniekaanval te verminderen, wordt er in dit
onderzoek onderzocht hoe Artificial Intelligence invloed kan hebben op het verminderen van de
klachten. Op dit moment wordt er in de ouderenzorg al gebruikt gemaakt van verschillende manieren
van Artificial intelligence. Zo heb je bijvoorbeeld al een AI-huisdier in de vorm van een hond of een
kat. Door de aanrakingen en geluiden, zorgt een AI-huisdier ervoor dat je als persoon rustig kan
worden. Een ander voorbeeld is Tessa de pratende bloempot. Tessa zorgt ervoor dat symptomen van
een beperking of een ziekte verminderd worden, ook helpt Tessa met meer structuur te krijgen in je
dagindeling.
Hoe kan een AI-hulp betekenisvolle hulpwijze bieden, met als gevolg dat paniekaanvallen bij
adolescenten verminderen? Om antwoord te geven op deze vraag, is er in dit onderzoek gekeken
naar waarom een ouder persoon baat heeft bij het hebben van een AI-huisdier en is er onderzocht
of er bij adolescenten hetzelfde effect plaats vindt en of zij ook gebruik zouden maken van een AIhulp. Zoja in welke vorm zien zij het zichzelf gebruiken.

Figuur 2: Percentage aantal jongeren met
een angststoornis

LITERATUURONDERZOEK
Wat is Artificial Intelligence?
Artificial Intelligence (AI) maakt het mogelijk voor machines om zicht aan te passen aan nieuwe inputs
en mensachtige taken om te leren van ervaring. De meest voorkomende AI-voorbeelden die je
hedendaags ziet zijn; schaakcomputers of zelfrijdende auto’s. Met behulp van deze technologie,
kunnen computers getraind worden om specifieke taken uit te voeren door grote hoeveelheden
gegevens te verwerken en patronen in de gegevens te herkennen [3].
AI-huisdier
Als je kijkt naar een AI-huisdier zijn het nu nog een soort actief passieve huisdieren, dus in de zin van
dat ze de standaarddingen doen, zoals geluid maken (miauwen, blaffen of spinnen) en bepaalde
bewegingen nadoen, zoals het hoofdje of de pootjes bewegen [4]. Hier kan je uithalen dat de
ervaring van een echt huisdier wordt nagebootst (Figuur 3).
Figuur 3: Companion pet (cat)

Het is wetenschappelijk bewezen dat relaties met gezelschapsdieren een positieve invloed hebben
op het fysieke en psychische welzijn van de mens. Zo werkt een huisdier kalmerend en stress
verlagend [5]. Deze positieve aspecten hebben ervoor gezorgd dat gezelschapsdieren worden ingezet
voor diverse therapieprogramma’s, zo worden de dieren bijvoorbeeld ingezet bij therapie voor
jeugddelinquenten of bij psychische en fysieke therapie. Gezelschapsdieren worden ingezet bij
therapieprogramma’s om het psychologische en fysieke welzijn aspect van de mens te bemoedigen
[6].
Somnox slaaprobot
Ruim 22% van de Nederlandse bevolking, boven de 12 jaar, heeft last van symptomen die gerelateerd
zijn aan slaapproblemen. Dit is best een groot aantal en daarom ook reden tot zorg. Slaapstoornissen
kunnen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zo kan je door een slaapstoornis een te hoge
bloeddruk krijgen (Figuur 4), lagere productiviteit en is er een kans dat je ziektes kan oplopen. Daarom
is het noodzakelijk om de gezondheid en het geluk van de mens te vergroten [7].

Figuur 4: Vicious circle of
stress-included sleep loss

Somnox is een slaaprobot die met je mee ademt (Figuur 5). Bij het vasthouden van de robot voel je
een ademhalingsritme, dit ritme neem je onbewust over. Door het ademhalingsritme zorgt somnox
ervoor dat je eigen ademhaling weer rustig wordt en hierdoor vermindert je stress en met minder
stress kan je beter slapen. Stress zorgt ervoor dat het sympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt,
dit behoort tot een deel van ons autonome zenuwstelsel wat leidt tot een verhoogde hartslag en een
oppervlakkige ademhaling, deze combinatie zorgt voor een slechte slaapkwaliteit [8].

Ontwikkeling Artificial Intelligence

Figuur 5: Illustratie Somnox Slaaprobot

De term Artificial Intelligence is in 1956 bedacht en wordt al op veel platformen gebruikt, zoals in
computers, de smartphone, in auto’s en in de zorg. Tegenwoordig wordt AI steeds populairder en
ontwikkeld het zich razendsnel [3]. Als de ontwikkeling zo blijft doorgaan, kan AI in de toekomst
ongeneeslijke ziektes verhelpen en helpen bij persoonlijke problemen. De verwachtingen zijn hoog
gespannen en Technologie-denker K. Kelly is ervan overtuigd dat er in de toekomst overal Artificial
Intelligence inzit [9]. Dit biedt veel kansen voor de zorg sector en dan vooral op het gebied van
psychische problemen bij adolescenten. In te toekomst zou er veel kunnen qua het personaliseren
van hulpprogramma’s of objecten dat adolescenten op de juiste en persoonlijke manier geholpen
kunnen worden om van hun klachten af te komen.

METHODE 1
In de zorg wordt er al gebruik gemaakt van een AI-hulp, zo heb je voor dementerende mensen een
companion pet en voor (eenzame) ouderen heb je bijvoorbeeld Tessa de pratende bloempot voor
meer structuur. Ouderen geven aan het een aangename ervaring te vinden zo’n AI-hulp, ook
worden ze er rustiger van. Bij een AI-huisdier komt dat door de aanrakingen, bewegingen en het
geluid die het dier maakt, dit wordt geassocieerd met een echt levend huisdier [10]. Om erachter te
komen of dit ook effect kan hebben adolescenten die last hebben van paniekaanvallen, wordt er
een test uitgevoerd op basis van textuur voelen (Figuur 6). Tijdens deze test zal de observator de
live reacties van de testpersonen waarnemen om te zien hoe de testpersonen reageren op de
verschillende texturen.
Test textuur voelen

Figuur 6: Harig materiaal

Dieren en objecten voelen allemaal anders aan, de een is harig en de ander heeft weer een ruwe
textuur. Adolescenten zullen niet alle texturen die zij tegenkomen fijn vinden, ook kunnen zij
associaties hebben met een herinnering uit het verleden. Om te weten te komen welke textuur
adolescenten fijn vinden, is er in deze test aan een aantal adolescenten gevraagd om geblinddoekt
aan een aantal texturen te voelen.
Tijdens deze test zijn de test personen geblinddoekt, op deze manier kunnen zij niet zien wat voor
materiaal zij in hun handen krijgen. Een observator heeft de live reactie van de test personen
waargenomen, dit is de meest pure reactie om te zien hoe de test personen op de materialen
zouden reageren.
RESULTATEN
Uit de observatie van de test ‘textuur voelen’ is naar verwachting eruit gekomen dat de test
personen vrolijker worden door de zachte en fijne materialen (Figuur 7). Dit is af te lezen aan de
gezichtsuitdrukking en de lichaamshouding van de test persoon, uit de lichaamstaal van een
persoon kan je veel informatie halen zonder dat er woorden bij nodig zijn [11].

Figuur 7: Test zacht materiaal

Voordat de test personen de materialen in handen kregen, was hun lichaamstaal lichtjes gespannen
en stond de gezichtsuitdrukking op neutraal. Zodra ze een materiaal in handen kregen veranderde
deze houding, bij een zacht materiaal (harige vacht of zachte vacht) zag je dat ze wat meer gingen
ontspannen en bij sommige materialen kwam er een klein lachje op het gezicht. Bij een hard en ruw
materiaal zag je dat de test persoon wat steviger ging zitten. Ook aan de gezichtsuitdrukking was te
zien dat ze de ruwe materialen niet fijn vonden, hierbij trokken ze vaak een grimas gezicht.

METHODE 2

Figuur 8: Tabel geluid condities

Een van de redenen waarom een AI-dier effect heeft bij ouderen, is door geluid. Een kat spint
bijvoorbeeld als hij aandacht krijgt en bij een AI-dier wordt dat geluid nagebootst. Wanneer je de AIdier aandacht geeft, zal het ook geluid maken. Veel mensen worden vaak rustig bij het horen van
dierengeluiden, deze geluiden vallen onder gewenste geluiden. Gewenste geluiden worden positief
ontvangen en zijn vaak zelf uitgekozen. In een stil gebied in de natuur zijn over het algemeen alleen
maar gewenste geluiden te horen. In een stil gebied hoor je voornamelijk natuurlijk geluiden, zoals
het ruizen van de wind, vogels, water dat stroomt in een beekje, etc. [12] Deze ‘stille’ geluiden
worden erg gewaardeerd, er zijn geen ongewenste geluiden te horen, op deze manier kan je
focussen op de rust. De stilte en ‘stille’ geluiden worden dan gedefinieerd als geluiden beneden een
drempelniveau (Figuur 8).
Test Geluiden
Om erachter te komen welke geluiden adolescenten fijn vinden om naar te luisteren en waar ze
rustig van worden, zijn de test personen voor deze test geblinddoekt en hebben ze een koptelefoon
op gekregen, op deze manier ligt de focus van de test persoon op het geluid (Figuur 9). De test
personen hebben een aantal geluidsfragmenten gehoord, deze variëren van fijne en kalme geluiden,
natuur geluiden tot irritante en harde geluiden.

Figuur 9: Geluiden test

Tijdens deze test heeft er achteraf een gesprek met de test persoon plaats gevonden, in dit gesprek
heeft de test persoon aangegeven welke geluid hij het fijnste vond en waarom, ook heeft hij de
geluiden op een volgorde gezet van minst fijn geluid tot het meest fijne geluid.
RESULTATEN
Naar aanleiding van de gesprekken die na de test plaats hebben gevonden, is er als resultaat te zien
dat de test personen sneller neigen naar de rustige en natuurlijke geluiden. Echter kwam er bij één
test persoon naar voren dat hij fragment 3 (housemuziek) een kalmerend gevoel kreeg. Hier is op
doorgevraagd wat deze harde geluiden met de test persoon doen. De test persoon heeft
aangegeven dat wanneer hij door boosheid een paniekaanval krijgt, snel naar muziek grijpt en dan
voornamelijk naar housemuziek (Figuur 10). Hij kan hierop losgaan en kalmeert zichzelf op die
manier.

Figuur 10: Housemuziek

De beleving van geluiden is erg persoonlijk, dat komt in deze test naar voren. De beleving van
geluiden worden beïnvloed door de mentale en fysieke gezondheid van een persoon. Zo kan je van
swingende/vrolijke geluiden vrolijk worden en kan je somberder worden door zware en donkere
geluiden. Geluiden hebben ook invloed op je ademhaling, bloeddruk en je polsslag [13].

METHODE 3
Uit onderzoek is gekomen dat bij het gebruik van een AI-dier bij ouderen, ouderen rustiger worden
en minder stress ervaren. Dit heeft deels te maken met de aanrakingen die ze voelen, deze
aanrakingen worden geassocieerd met de aanraking van een echt dier [14] of een menselijke
aanraking. Bij adolescenten is de kans groot dat een AI-huisdier hetzelfde effect kan geven op basis
van aanrakingen, deze aanrakingen kunnen geassocieerd worden met een dierlijke aanraking, maar
ook met een menselijke aanraking.

Figuur 11: Proefstuk test

Antropoloog A. Montagu heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van aanrakingen in het fysieke
contact tussen mensen. Vanuit de fysiologie benadrukt Montagu dat bij baby’s aanrakingen van
belang zijn voor hun fysieke ontwikkeling, evenals voor hun emotionele ontwikkeling. Tevens geeft
Montagu aan dat aanrakingen belangrijk zijn in de verdere ontwikkeling van de mens. De mens zal
altijd de behoefte houden om verzorgend en liefdevol te worden aangeraakt [15].
Test Aanrakingen
In deze test zijn de test personen geblinddoekt en krijgen zij een met water gevulde handschoen op
hun hand (Figuur 11). Wat ze niet weten is dat er zich een metalen balletje aan de binnenkant van
de handschoen bevindt. Dit balletje zorgt ervoor dat er een menselijke aanraking wordt nagebootst.

Figuur 12: Test handschoen

Tijdens deze test heeft de observator de live reactie van de test personen waargenomen en heeft er
achteraf een gesprek plaatst gevonden met de test personen. In deze methode wordt er gebruik
gemaakt van methode 1 en methode 2 om te kijken of de tijd tussen de live reactie en het gesprek
invloed heeft op de uitkomst van de test. De test persoon heeft namelijk tussen de live reactie en
het gesprek tijd om na te denken over wat hij zojuist heeft ervaren.
RESULTATEN

Figuur 13: Test handschoen

Tijdens de observatie in deze test viel het op dat op het moment dat de gevulde handschoen op de
hand van de test persoon werd gelegd en de test persoon het balletje voelde, er een kleine schrik
reactie plaatst vond. De test persoon liet de handschoen bewegen waardoor het balletje heen en
weer over zijn hand rolde. Hieruit kon de observator zien dat de test persoon de handschoen wel
speels en leuk vond (Figuur 12 & 13).
Bij het gesprek kwamen de vragen over wat de test personen ervan vonden en of ze er een
associatie mee hadden. Eén test persoon gaf aan een grappig en kietelend gevoel te hebben
ervaren, maar de test persoon had er verder geen associatie mee. De tweede test persoon vond het
ook kietelen en gaf al snel aan een associatie te hebben met het gevoel alsof er iemand met zijn
vinger over je handpalm heen gaat. Samen met het water in de handschoen, voelde het als een
vertrouwd en kalmerend gevoel.

METHODE 4
In totaal zijn er 6 adolescenten die hebben meegewerkt aan de testen, 2 personen per test. Een
aantal dagen na de testen hebben de adolescenten een enquête ontvangen met de vraag of ze een
kleine reflectie konden geven over de test waar ze aan hebben meegewerkt.
Uit de testen is gekomen dat de eigenschappen (geluid, beweging en aanraking) van een AI-dier, die
gebruikt worden in de ouderenzorg, zeker ook effect kunnen hebben op adolescenten. Maar zien
adolescenten het ook zitten om iedere dag een AI-dier mee naar school of werk te nemen? Om
daarachter te komen zijn er in deze enquête ook vragen gesteld om te kijken wat de adolescenten
willen en waar hun interesses liggen qua acceptatie voor het gebruiken van een AI-hulp.
Figuur 14: Vraag uit enquete

De enquête is dus ingevuld door 6 adolescenten, 3 mannen en 3 vrouwen met de leeftijd tussen de
15 en 20 jaar oud. Er zijn 4 vragen gesteld over hoe ze denken over het hebben van een AI-hulp en
de vormgeving ervan (Figuur 14).
RESULTATEN
Uit de antwoorden van de vraag welke eigenschap hun AI-hulp moet hebben, kwam dat beweging
de belangrijke eigenschap is voor de adolescenten, bij beweging wordt er gepraat over het
nabootsen van een ademhaling. De andere eigenschappen van een AI-dier die bij ouderen werken
zijn geluid, aanraking en hoe ze aan voelen (textuur). Deze drie eigenschappen zijn ook belangrijk,
maar minder belangrijk dan de beweging. De adolescenten gaven aan dat geluid het minst
belangrijk zou zijn in een AI-hulp (Figuur 15).

Figuur 15: Uitslag vraag 6

Meer en deel van de adolescenten gaven aan het niet te zien zitten om altijd een AI-dier bij zich te
hebben, vooral op school niet. Ze voelen dan een soort schaamte, mensen zullen ze dan aankijken
en zich afvragen waarom zij een robot dier bij zich hebben op school. In tegenstelling tot een dier,
geven ze wel aan dat ze een AI-hulp in een andere soort vorm wel zien zitten om altijd bij zich te
hebben. Dit ligt wel aan de vorm en grote van het object. Graag zien ze een object wat makkelijk
mee te nemen is en dicht tegen je lichaam aanstaat.
Als laatste is de vraag gesteld hoe hun ideale AI-hulp eruit zou zien. Alle adolescenten gaven aan dat
ze een klein en draagbaar object voor zich zien (Figuur 16). Een sieraad zoals een ketting, armband,
of een horloge. Deze objecten draag je aan je lichaam, op deze manier kan je ze ook altijd bij je
hebben voor als je een paniekaanval krijgt.

Figuur 16: Antwoorden vraag 9

CONCLUSIE
Hoe kan een AI-hulp betekenisvolle hulpwijze bieden met als gevolg dat paniekaanvallen bij
jongeren vermindert? Om deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar wat voor mogelijkheden
er al zijn op basis van AI. Uit het literatuuronderzoek kwam naar boven dat er in de ouderenzorg al
gebruik wordt gemaakt van een AI-dier, een companion pet. Deze AI-dieren werken voor ouderen
door de beweging, geluiden en aanrakingen die worden nagebootst van een echt dier, ouderen
worden hier rustiger van.
Dit waren belangrijke bevindingen om verder onderzoek te doen naar hoe deze eigenschappen in
verhouding staan tot adolescenten. Zo zijn er verschillende testen uitgevoerd om per eigenschap te
kijken wat de waarde van de eigenschap is voor adolescenten. Bij de test waarbij de adolescenten
aan verschillende materialen ging voelen, kwam naar voren dat fijne en zachte materialen als
prettig worden ervaren, ook zit er een vorm van veiligheid in bij zachte materialen.
Figuur 17: Schets AI-horloge

Uit de test met de verschillende geluiden, is een diverse uitkomst gekomen, zo gaf één adolescent
aan de natuurgeluiden erg fijn en rustgevend te vinden en de andere adolescent gaf aan rustiger te
worden van de hardere geluiden. Bij de laatste test met de aanrakingen, kwam naar voren dat de
adolescenten het idee van de aanraking wel een veilig gevoel vonden geven, maar niet op de manier
die tijdens de test is gebruikt.
Als laatste hebben de adolescenten nog een enquête ingevuld met extra vragen over hoe zij een AIhulp zouden ervaren en welke eigenschap ze belangrijk vinden die een AI-hulp sowieso moet
hebben. Hieruit kwam dat de belangrijkste eigenschap voor een AI-hulp de beweging (het
nabootsen van een ademhaling) is en dat de adolescenten een AI-hulp als een klein draagbaar
object zien.
Alles samengevat kan een AI-hulp zeker betekenisvol zijn voor adolescenten. Door middel van de
aanraking en bewegingstechnieken kan een AI-hulp hulp bieden aan adolescenten. Adolescenten
zien zichzelf geen AI-dier gebruiken, zelf zullen zij content zijn met een klein en draagbaar object. Er
zijn voorbeelden genoemd zoals een armband, ketting of een horloge (Figuur 17).
Een AI-hulp voor adolescenten moet een ondersteunende rol bieden, klein van formaat zijn, het
beste is dat het een draagbaar object is die dicht tegen je lichaam aan kan zitten en het moet simpel
in gebruik zijn. De AI-hulp moet technieken bevatten die de aanraking en bewegingseigenschappen
stimuleren. Er zou voor adolescenten meerdere vormen van een AI-hulp op de markt kunnen
komen, een hangend sieraad zoals een ketting en een horloge voor om de pols. Op deze manier kan
iedereen kiezen voor het object die hem het meeste aanspreekt.

DISCUSSIE
Doordat de hoofdvraag pas laat is gevormd voor dit onderzoek, heeft dit ervoor gezorgd dat er niet
genoeg tijd was om de testen en prototypes uitgebreider te maken zodat er meer heldere
resultaten uit zouden komen. Voor een vervolgonderzoek op dit onderzoek, is er meer onderzoek
nodig in grotere lijnen naar de vorm van een AI-hulp, naar welke technieken hier precies voor nodig
zijn en hoe de technieken verwerkt kunnen worden in een klein en draagbaar object.
Daarnaast kan er ook dieper onderzoek gedaan worden naar het langere termijneffect bij het
hebben van een AI-hulp bij adolescenten. Dit kan onderzocht worden door Hi-Fi prototypes en
verschillende testen in diverse omstandigheden. Er wordt geadviseerd om de testen met een
grotere hoeveelheid adolescenten uit te voeren, vanwege de Covid-19 beperkingen konden er in dit
onderzoek niet veel adolescenten mee werken aan de testen.

Figuur 18: Schets AI-ketting

Voor een vervolgonderzoek kan het ook interessant om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om
de technieken van een AI-hulp te verbeteren, zou het mogelijk zijn om connecties te maken tussen
verschillende AI-hulpen. Bijvoorbeeld je zit in de trein en je krijgt een paniekaanval, gelukkig draag
je een AI-ketting (Figuur 18). De ketting merkt dat je een paniekaanval krijgt er reageert meteen,
maar een paar stoelen verder zit er iemand die ook een AI-hulp heeft. Deze twee AI-hulpen kunnen
dan een connectie maken en de AI-hulp van de andere persoon waarschuwt dan zijn “baasje” zodat
die persoon contact met jou kan maken, zodat jij weer rustig te worden.
Een ander punt voor een vervolgonderzoek zou kunnen zijn wat de mogelijkheden zijn om je AI-hulp
te personaliseren, helemaal naar de behoeftes van een adolescent.
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BIJLAGEN
Uitgewerkt interview Christa Nieuwboer
In het interview had je het erover dat er al ruim 25 jaar onderzoek gedaan is naar online therapie
eigenlijk is mijn vraag daarin van wat voor vormen online therapie zijn er eigenlijk al?
oké ja een paar voorbeelden zijn, een heel oud voorbeeld is interapy. Dat is een aanbod wat ooit
ontwikkeld is vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de VU en ze zijn zo goed zo gegroeid de
afgelopen jaren dat ze uiteindelijk een zelfstandig bedrijf zijn geworden. Verder heb je bijvoorbeeld
disofa, is of en dat vereist een beetje naar de sofa van Van de weg wel de analytische therapie of
Freud maar dan die digitale sofa ja en toen corona kwam en de lockdowns toen is er een club online
therapeuten geweest en die hebben gezegd eigenlijk moeten we dit gedachtegoed veel meer gaan
delen want Iedereen gaat nu opeens online therapie geven dus Laten we zorgen dat Mensen ook
geschoold kunnen zijn en toen hebben zij psyflix opgericht en daar zou je ook eens naar kunnen
kijken dat is eigenlijk een soort cursus programma voor online therapeuten, want eigenlijk zou ik nu
niet meer kunnen zeggen dat er grote oja wacht je zou nog kunnen kijken naar hoe heet dat ook
weer mind district en oja en Als we dan kijken naar jongeren zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar
jouwomgeving.nl nou goed het zijn allemaal voorbeelden. Maar ik wou eigenlijk zeggen omdat heel
veel therapeuten in hun eigen setting ook online zijn gaan werken is het niet meer allemaal aan een
naam gekoppeld, het is niet allemaal apart online bedrijven ofzo maar degene die ik nu heb
genoemd hebben zich daar wel op toegelegd. Daarnaast kan ik niet meer zeggen van hoe groot is
het nu want Ik denk eigenlijk dat heel veel therapeuten hebben nu al online werken.
Hoe denk jij dat dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen verder, gaan er nog meer nieuwe
methodes komen van online therapie?
Ja Ik denk dat methodes dat daar niet de vernieuwing in, zit nog meer innovaties. Ik denk dat het
dan nu meer de vraag is hoe implementeer je dat nou op zo’n manier dat het ook niet meer Alleen
over online therapie gaat, maar dat er een goede mix ontstaat. Want waar ik zelf heel erg op inzet
nu is het inzicht bij organisaties van oké we hoeven niet alles beter online te gaan doen, ja even los
van noodsituaties zoals een lockdown, maar we moeten eigenlijk weten wanneer doen we naar
online wanneer face to face en waar liggen die overgangen zodat we makkelijk kunnen schakelen.
Dus eigenlijk gaat het echt om dat soepel schakelen, daar heb ik trouwens ook een power college
over gegeven laatst, Ik kan je die link wel even sturen. Het gaat echt over de jeugdgezondheidszorg
overigens dat past goed bij jou. Ik heb onlangs net deze week de laatste van 3 power colleges
gegeven. Dat zijn eigenlijk online colleges van 20 minuten die jij eventueel kan, want daar zitten al
die lijnen ook nog in. Dan nog even antwoord geven de vraag, een andere lijn die ik zie, die nog wel

ontwikkeld moet worden, is dat professionals en organisaties denken nu dat ze Alleen met
beeldbellen klaar zijn. Maar online hulp is veel breder dan dat, dus ook over online zelfhulp cursus,
Serious gaming misschien virtual reality. Nou Ik heb een paar dingen genoemd in mijn interview
denk ik en die breedte die wordt nog helemaal niet goed gezien door de meeste organisaties, daar
zit echt nog een heel ontwikkelpad in.
Dat komt dan gelijk bij mijn volgende vraag. Ik heb een aantal gesprekken met Nina gehad en
daar is eigenlijk ook een beetje uitgekomen om te gaan kijken of ik het een beetje persoonlijk kan
gaan maken voor de jongeren, want Natuurlijk voor iedere jongeren is Natuurlijk weer een ander
soort methode of hulpmiddel wat hun kan helpen bij hun problemen, maar hoe kan je dat met
online therapie eigenlijk een beetje persoonlijk maken?
Nou ja, ik zou zeggen Als we ook online therapie definiëren of invullen, dan moeten we dus ook niet
Alleen maar denken aan beeldbellen of Alleen maar aan chatten ofzo of klassieke therapie die je
dan online gaat doen. Ik denk dat er veel meer elementen in zitten dus dat de, ja even In de context
ook nog van de druk op de zorg hè, Er zijn te weinig therapeuten Er zijn te weinig zorgmedewerkers
om aan alle zorgvragen te voldoen en die gaan we ook niet meer opleiden want Er zijn ook
arbeidstekorten In het onderwijs en In de ICT, eigenlijk zijn er overal arbeidstekort.
Dus Je moet het niet oplossen via meer personeel, want zoveel Mensen zijn er in Nederland gewoon
niet, laat staan dat die allemaal In de zorg zouden willen werken, dat gaan we nooit redden. Dus Je
moet het oplossen met onder andere digitalisering en efficiënter werken en Ik denk dus dat de rol
van een therapeut zoals een therapeut nu wordt opgeleid en nou lijden we bij Avans geen
therapeuten op, maar wel sociaal werkers.
Het is echt een grote opgave denk ik voor het onderwijs om hun te leren dat ze niet alles zelf
hoeven te doen, dat niet alles in een rechtstreeks gesprek hoeft, dat er dus een eigen toolbox is van
allerlei andere hulpmiddelen en Als je zegt aantrekkelijk nou ja dan hoort dus bij een een soort
intake of een eerste fase van het traject, hoort ook om te weten van wat motiveert deze jongeren
nou. Past hier meer Serious gaming of past hier bijvoorbeeld meer een bepaalde virtual reality
omgeving in combinatie met gesprekken of een combinatie ook met Misschien wel spreekuur
gesprekken dus ook offline. En eigenlijk vraagt dus om voor iedere jongeren apart te goede mix te
vinden.
Dat is Natuurlijk vaak ook wel een best wel een lang traject, dat is eigenlijk ook wel iets waar ik
naar wil gaan kijken. Is er een mogelijkheid om in één intakegesprek jongeren te kunnen lezen als
het ware, dat ze eigenlijk in één keer de juiste hulp aangeboden kunnen krijgen?

Ja want ik snap dat het anders heel is, ja dan pakt de intake een soort doel op zich of zo. Ik heb hier
zo nog niet over nagedacht, maar dat daar zijn we dan voor dat om In de toekomst te kijken. Nou ja
je hebt Natuurlijk die leerstijlen, volgens mij staat het ook al een beetje In het In het document wat
ik van Nina kreeg, je zou kunnen kijken van heeft een jongeren dus een bepaalde voorkeur en kun je
dat hetzij door bepaalde vragen te stellen, maar Misschien zelfs wel door ,ja Ik denk je verschillende
routes kan hebben en ik fantaseer ook een beetje hoor, een is voordat die jongeren in therapie
komt is er Natuurlijk al heel wat gebeurd en jongeren leeft al Misschien al 13/14 jaar, ik bedoel er is
al best een soort profiel misschien beschikbaar door onderwijs of door hoe ouders hebben
gerapporteerd of een soort huisarts heeft gerapporteerd. Dus Er zijn Misschien ook al kenmerken
van de jongeren beschikbaar, bijvoorbeeld opleidingsniveau, is een simpele eigenlijk hè.
Nou je zou kunnen zeggen jongeren met een opleidingsniveau die wat intellectueler zijn die zouden
Misschien meer baat hebben aan gesprekken, ik zeg maar wat want Ik ga nu even heel kort door de
bocht. Even los van een individuele voorkeur, maar je zou beetje kunnen voorsorteren Misschien
van je bent een soort vwo-leerling, jij hebt Misschien meer een voorkeur voor verbale of cognitieve
opdrachten en een vmbo-leerling heeft Misschien, nogmaals wat kort door de bocht, maar die heeft
Misschien meer behoefte aan gamefication elementen, dus met een beloning enzo. Dus Ik kan me
wel voorstellen dat er op basis van je profiel een soort aanbod ligt en dat je dan alsnog in een
gesprek of in een intake, dat die jongen kan zeggen ja Als ik nou dat menu zie waar ik uit mag kiezen
dan, en dat zou ik echt bij de jongeren zelf Laten liggen, dan kies je voor die en die en die elementen
in mijn therapie en dat het wel continu bijgesteld kan worden denk ik. Dat je dan niet vastlegt op
een soort. Ik zit ook te zoeken, want soms is het ook wel goed om wel een tijdje iets vol te houden
hè, je hebt ook Mensen die heel erg gaan shoppen Misschien. Het idee van Als je dan voor die game
kiest en dat is een game die je bijvoorbeeld in 3 weken elke dag iets in moet doen, dan is het ook
echt de bedoeling dat je die afmaakt bijvoorbeeld. En nog een andere route Is dat je ja echt een
soort test of zo aflegt In de intake en daar mee jou persoonlijke leervoorkeuren doorgeeft, want
daar is heeft eigenlijk mee te maken met leervoorkeuren denk ik, dat je die ophaalt
In het interview had je het er ook over een soort digitaal huisdier of een AI je huisdier, dat is
Natuurlijk In de vorm van een soort robot of een digitaal iets waarschijnlijk en Als we dat In de
toekomst zouden hebben en dan vraag ik me af van hoe persoonlijk kunnen we die eigenlijk
opvatten, want je hebt Natuurlijk nu bijvoorbeeld blindengeleidehonden of andere een soort
dieren die jou zeg maar kunnen helpen ook om over een bepaalde angst of iets heen te komen.
Kunnen we zo’n AI je huisdier In de toekomst ook zo persoonlijk opvatten?
Ik denk dat we daar al heel dichtbij zijn, Als je ook eens naar het get lab gaat (get-lab.nl) Dat is een
soort experimenteer project bij Avans met allemaal zorgtechnologie en wij runnen dat eigenlijk ook
vanuit het lectoraat, twee van de medewerkers daar is dan ook in dienst van het lectoraat. Het is nu

digitaal Alleen maar hè, maar mocht je binnen kunnen lopen een keer in Breda dan zou dat echt
superleuk zijn. Op de op de derde verdieping zitten ze.
Goed daar zie je dus huisdieren, katten en bijvoorbeeld een zeehond die AI huisdier zijn, Alleen ze
zijn nu nog soort van actief passieve huisdieren In de zin dat ze de standaard dingen doen, dus je Als
je ze aait dan miauwen ze of ze pruttelen bijvoorbeeld. Als je een tijdje geen aandacht als besteedt
en ze staan aan, dan gaan ze ook om aandacht vragen, dus Dat is eigenlijk dat ze de interactie willen
en uiteindelijk zitten er ook knoppen op om ze even uit te zetten, maar goed, maar dit heeft al een
functie en Er is ook best wel wat over gepubliceerd over bijvoorbeeld het troostende effect wat zo’n
soort digitale zeehond voor Mensen in een ziekenhuis kan hebben of in een verpleeghuis of bij het
sterven zelfs, er is niet altijd iemand bij je Als je in een ziekhuisbed ligt en dat kan heel troostend zijn
om zo’n fluffy huisdier naast je te hebben liggen.
Nog een andere toepassing hiervan is somnox. Dat is vormgegeven als een kussen en niet als een
huisdier zo’n somnox is een interactief kussen en Het is geprogrammeerd om een soort ademhaling
na te bootsen en die ademhaling past zich aan jou ademhaling, dus Als jij hoog in je ademhaling zit
en je kan bijvoorbeeld die slapen en je legt dat kussen naast je, dan traint hij jou eigenlijk door dicht
tegen je aan te liggen om je ademhaling in stapjes omlaag te krijgen. Dat gaat helemaal onbewust,
want je denkt er niet over na, maar je voelt eigenlijk dat het kussen ook op jou reageert als jij
reageert dan gaat kussen ook weer reageren, maar goed dat zou je dan weer in een huisdier kunnen
integreren die ademhaling. Ik denk eigenlijk Dat die stap naar hoe persoonlijk kan die worden, ik
denk dat dat binnen een jaar of 5 al wel weer verder ontwikkeld is.
Ik denk ik publieke ruimtes nog niet, want dan moet zo’n dier ook nog kunnen of bewegen, want
anders loop je met zo'n ding te sjouwen, nu nog niet, maar wie weet over, we hadden het toen
geloof ik over 30 jaar verder op hè. Maar ik denk in de huiselijke situatie bijvoorbeeld het
detecteren van of je bent gevallen of dat je een epileptische aanval krijgt, dat zou zeker al kunnen
met detectie.
Bijvoorbeeld wat je ook al ziet, Tessa de sprekende bloempot. Dat is zo’n robotje en is speciaal
ontwikkeld voor wat oudere Mensen met dementie bijvoorbeeld en zo’n bloempot kan dus met je
praten, wat Ik best wel gek vind trouwens. En die kan dus bijvoorbeeld zeggen; Het is tijd voor een
kopje koffie of die kan structureren in de dag en die kan je ook aan herinneren van over een
kwartier komt de verpleegkundige of komt je dochter. Maar dat moet allemaal wel ingepland
worden, de mantelzorgers en zo die kunnen dus op afstand als in een soort app kunnen ze zeggen;
ik kom om 11 uur en dan automatisch geeft hij dan een waarschuwing een kwartier van tevoren,
eigenlijk zoals in onze outlook agenda’s.

Maar dan is dat eigenlijk op een laagdrempelige manier zonder dat de ouderen zelf iets hoeven te
programmeren of te zoeken, wordt dat dus dan vertelt eigenlijk. Het functioneert als een soort
Agenda met herinneringen, ook van bijvoorbeeld herinner je eraan dat je de medicatie nu moet
nemen. En dat kan ik me wel voorstellen Als je dat toepast op jongeren, dat je iets onder de dingen
erin zou willen programmeren, maar dat is dan ook wel leuk om over na te denken. De techniek is er
al.
Waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben, In het interview had je ook een situatie geschetst
over een holodeck. Daar ben ik vooral benieuwd naar of je een idee hebt van hoe het eruit kan
zien fysiek, is het iets wat je bij je draagt, is iets wat door het hele huis zit of in een Kamer van je.
En hoe dat ook inhoudelijk eruit komt te zien, wat voor informatie je er allemaal in kan vinden?
Dit is echt koffiedik kijken hoor, maar wat ik nu zie is dat je hebt Natuurlijk de VR bril en Ik denk wel
dat VR als televisie vorm komt. Eigenlijk zie ik dus twee lijnen hè je hebt steeds grotere televisies die
je bijvoorbeeld een wand bedekken en Als je dat combineert met de trend van de vr dan denk ik ja
Waarom zou je dan niet een Kamer met overal zo’n wand hebben zonder dat je dus een rare zware
bril op moet zetten, dat dat gewoon in je Kamer plaatsvindt, dat kan ik me wel voorstellen. Is ook
wel eens in sciencefictionfilms zo afgebeeld. Holodeck komt van Star trek hè, dan is het al helemaal
dat je de schermen niet eens ziet Maar dat je letterlijk In de ruimte bent en dat je nou ja echt ergens
kan rondlopen alsof het echt is dus je hebt ook alle objecten die je kan aanraken en dat is ook een
enorme stap verder en dat zie ik ook niet gebeuren, ook niet binnen 30 jaar. Maar ik kan me dus wel
voorstellen soort immersive al opvattend beeldbeleving, beeld en geluid.
Het kan ook mobiel blijven hè ,Dat is eigenlijk die VR bril, nou ja als die wat kleiner gaat worden In
de toekomst, want alles wat er nieuw is, is groot maar op een gegeven moment wordt het toch
allemaal kleiner. Want je gaat Natuurlijk niet rondlopen met zo’n VR bril, ja Misschien thuis dat je
een keer opzet, maar je gaat daar niet mee de straat op. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat zich
kan door ontwikkelen. Zoiets bestaat eigenlijk ook al hè, de smart Glass bijvoorbeeld, dat je een bril
opzet en dat je extra informatie krijgt Als je iets ziet, daar worden echt grote stappen in gezet ook.
Overigens wordt het ook toegepast In de zorg, Omdat Mensen die andere Mensen behandelen, die
hoeven dan eigenlijk geen informatie meer op een computer op te zoeken, maar bijvoorbeeld
iemand verteld dat die angststoornissen heeft, ik zeg maar even heel simpel, dan kan een therapeut
de laatste informatie via zijn bril bij wijze van spreken zien. Hij ziet de persoon met die praat, maar
hij ziet ook de informatie, wat is de laatste stand van zaken en de kennis van de behandeling van
angststoornissen en dat bestaat al dit soort toepassingen.
Maar terug naar die holodek. In het huis lijkt het mij, Als ik kijk naar 30 jaar denk ik dat zou wel eens
een soort aparte Kamer kunnen zijn, zo’n televisiekamer maar allround. Want wat Ik denk, Het gaat

ook om producten die moeten verkocht worden en Het is niet Omdat wij het zo leuk vinden of
willen of zo, dat Het gaat gebeuren. Het moet ook commercieel aantrekkelijk zijn voor partijen Om
dat te maken. Nou niet Iedereen heeft een apart kamertje, Maar ik kan me wel voorstellen dat net
als veel Mensen nu alweer bijvoorbeeld een speelkamer hebben, wat ik vroeger niet had als kind, en
ook lang niet Iedereen zich kan veroorloven, maar goed de techniek is niet volop beschikbaar voor
Mensen die het niet kunnen betalen, dus ik denk een aparte kamer. Kan ik er nog iets over zeggen,
ja Ik denk dat het een beetje voor de happy few is dan, over 30 jaar nog. Dus lang niet voor Iedereen
beschikbaar.
Ik had het ook wel over een soort dashboard, dat vind ik dan nog iets anders een soort dashboard
waar je s’ochtends je lichaamsfuncties enzo en of je goed hebt geslapen dat soort dingen, Maar dat
kan in principe op je telefoon, dus dat hoeft niet in je huis, dat kan dus wel mobiel.
Zou het dan zo zijn dat je telefoon dat zelf meet of heb je iets op je lichaam of in je lichaam wat dat
dan meet?
Er is wel technologie zich ontwikkelt In de zin van bijvoorbeeld chips enzo onder je huid. Ik vraag me
wel af, ook Als je ziet hoeveel weerstand er In de samenleving is en de angst dat je met een
vaccinatie nu al zo’n chip ingespoten krijgt. Dus ja ik denk niet dat dat eigenlijk ethisch acceptabel is
en ook daardoor zal het voor lang niet iedereen de goede weg zijn. Maar ik denk wel dat met wat je
nu al kan met je telefoon, dat je je bloeddruk meet of dat je je hartslag meet, Ik denk dat dat In de
toekomst wel gecombineerd gaat worden met bijvoorbeeld iets wat je in kussen zit bijvoorbeeld.
Dat is dan een keuze of je dat dan aanschaft ja of nee. Maar ik merk nu al, Ik kreeg laatste contact
met mijn zorgverzekeraar, die probeerde mij te werven voor een programma waarin ik meer moet
bewegen en Als ik dat doe word ik beloond met €5 aan bol.com bonnen per week. 5 euro per week
is best wel aardig hè 20 euro per maand en Als ik dan denk ja ik beweeg toch al en ook eigenlijk best
voldoende, dan wil ik die €20 ook niet Laten liggen. Maar je krijgt dus wel dat die zorgverzekeraars,
die gaan heel erg sturen denk ik op gezond gedrag en die zullen dus ook zeggen, als jij zo kussen met
zo’n sensor aanschaft, dan krijg je korting op je zorgverzekering bijvoorbeeld.
In het interview had je het ook over een website met meer dan 260 apps voor Jeugd en Gezin,
maar deze website is niet benoemd. Ik ben wel benieuwd welke website dat is.
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