
 

 

 University of Groningen

De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling
van psychische klachten
Douma, S.H.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Douma, S. H. (2008). De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en
behandeling van psychische klachten.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/1d9a084b-39af-4274-b7da-f8917fd8f06f


Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en 

serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor 

meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door 

middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar gecontroleerde en exploratieve 

studies met 10 of meer cliënten. De databases van PsychINFO en Pubmed zijn 

hiervoor gebruikt. 

Virtual reality (VR) is een mens-computer interactie waarbij gebruikers actief 

deelnemen aan een computer gegenereerde 3d wereld. VR wordt gebruikt bij het 

behandelen van specifieke fobieën door middel van exposure. Een serious game is een 

computergame die zich richt op meer dan plezier door specifieke kennis of 

vaardigheid aan te leren. Games kunnen gebruikt worden om mensen met psychische 

klachten bepaalde gedragsvaardigheden aan te leren. 

VR exposure blijkt uit verschillende onderzoeken effectief te zijn voor specifieke 

fobieën. De effectiviteit en toegevoegde waarde van games zal nog bewezen moeten 

worden. Een aantal voordelen van VR exposure zijn veiligheid en discretie. VR 

exposure kan met meer gemak verlengd worden dan in vivo exposure. Nadelen zijn 

contra-indicaties voor het gebruik van VR bij bijvoorbeeld epilepsiepatiënten. VR 

exposure blijkt ook minder effectief voor mensen met weinig fobische klachten. 

Voordelen van games zijn consistentie, veiligheid, motiverende werking, 

interactiviteit en directe feedback. Nadelen van games zijn dat de effectiviteit en de 

generalisatie naar de echte wereld nog niet bewezen is bij psychische klachten. 

 


