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MANAGEMENT SUMMARY 
 

 

Introduction 

This report is written to provide the management of Monpellier Venture Ltd., architect and producer of serious 

games, with more insights about the Dutch health care system regarding serious gaming. These games, which 

are designed for a serious purpose rather than pure entertainment, are on the rise. Global revenues from 

serious gaming alone are expected to grow by almost 50% annually until 2015. Serious games aimed at health 

care make up for at least 12% of the total market, making it one of the most interesting sectors of the industry. 

 

Central question 

How and to what extend can serious games be used in the Dutch health care system as a new instrument 

whose implementation may lead to improvement, complement or possibly even to (partial) replacement of 

current traditional approaches and methods? 

 

Methodology 

This research consists of both desk- and field research in the form of a qualitative approach of data. The desk 

research was conducted mainly by gathering information from the internet and books, such as articles, surveys 

and other publications. The field research was carried out by interviewing medical professionals and experts, 

currently active in the Dutch health care system. After six interviews saturation showed up and therefore just 

two more interviews were added. Besides these eight interviews, two more were conducted in order to gain 

more insights about two key fields of study within the Dutch health care system (the pharmaceutical industry 

and the Dutch health insurance companies), making a total of ten interviews. 

 

Results  

The results collected by interviewing Dutch medical professionals and experts are summarized below. 

 The acceptance among medical specialists varies widely according to age. Those born after 1960 more 

readily accept the use of serious gaming in health care. General practitioners tend to be critical and 

conservative towards serious gaming. 

 The acceptance among health insurance companies is high. Although they do not yet concern 

themselves with serious gaming, they are interested in its promising possibilities and potential  

reduction of health care costs. 

 Medical specialists believe serious gaming will be embraced by patients, in particular those born after 

1960, who appreciate the fun aspects gaming provides. 

 Although most medical specialists believe serious games in health care tend to be more of an add-on, 

serious games might replace traditional instruments and methods under specific circumstances. 

 Medical specialists believe that evidence proving the effectiveness of specific serious games is the 

most important requirement if serious games are to be taken seriously in health care. 

 Serious games can be applied to most fields of the Dutch health care system. Training, education and 

preventive- and mental health care are suitable in particular. 

 According to the Everett Rogers adoption curve, serious gaming in the Dutch health care system at this 

moment is transitioning from innovators to early adopters. 

 

The  desk research I conducted pointed to the following trends regarding serious gaming in the Dutch health 

care system: 

 serious gaming industry growing annually; 

 increasing use of eHealth in the Netherlands; 

 popularisation of Do It Yourself (DIY) health. 
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Conclusions 

Most medical specialists would be ready to accept serious gaming as a new medical application in the Dutch 

health care system, even though they believe its primary use will be to support and complement traditional 

instruments and methods rather than replace them. If evidence of the effectiveness of specific serious games is 

provided, then the Dutch medical specialists and the Dutch health insurance companies would be willing to 

accept and implement serious games as a new means of health care application. Moreover, insurance 

companies need thorough financial analysis, as they are primarily interested in cutting the costs of health care. 

These conditions must be met if serious gaming is to succeed within the Dutch health care system. 

 

Recommendations 

This information is confidential and therefore excluded from this version of my thesis. 
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VOORWOORD 
 

 

In 2007 begon ik als achtienjarige jongen aan de studie Commerciële Economie IEMES (International Events, 

Music & Entertainment Studies). Zonder heel goed te weten wat ik er precies mee wilde gaan doen begon ik 

met veel zin aan de opleiding. De ‘breedte’ van een dergelijke opleiding sprak mij aan. Al doende kwam ik er, 

zoals ik had gehoopt, steeds meer achter wat ik wel en wat ik niet graag doe en wat ik wel en wat ik niet goed 

kan. 

 

Recentelijk nam ik het door mij gemaakte marketingplan van mijn meeloopstage bij Game Entertainment 

Europe uit studiejaar 3 nog eens door. Daarbij viel mij op hoeveel ik ondertussen heb geleerd op het gebied van 

theoretische kennis en de implementatie ervan, als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met 

betrekking tot communicatie, organisatie, structuur & zelfstandigheid. Een dergelijk individueel plan schetst 

dan ook meer dan alleen de situatie waarin de onderneming zich in die periode van vijf maanden bevond. Het 

zegt ook veel over de auteur, mijzelf dus. 

 

Het grappige aan het afronden van mijn studentenleven is dat het allemaal plaats vindt terwijl ik letterlijk uit 

kijk over een andere vergelijkbare periode in mijn leven: mijn middelbare school. Deze ligt namelijk op 

steenworp afstand van mijn stageadres vandaan. En juist nu besef ik hoeveel verder ik ben gekomen dan ik 

eigenlijk ooit had gedacht te komen, gezien het feit dat ik pas op bijna tienjarige leeftijd naar Nederland 

verhuisde. Ik herinner mij dan ook als de dag van gisteren hoe, ruim tien jaar geleden, mijn eerste dag op die 

school was. Letterlijk kreeg ik kippenvel van het woord ‘eindexamen’. Het ‘grote mensen leven’ leek toen nog 

zo ver weg.  

 

Ik hoop nu, als drieëntwintigjarige jongeman, in de komende weken mijn studie af te kunnen ronden. Al met al 

kijk ik met een glimlach terug op mijn studententijd, ondanks dat er ook een aantal downs waren. Ik weet zeker 

dat ik deze periode ga missen waar ik ook terecht zal komen. Mijn gedachten gaan uit naar een aantal goede 

vrienden, medestudenten, docenten en mijn vriendin die ik tijdens deze periode heb leren kennen. 

 

Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb ik de kans gekregen om een aantal interessante events het bezoeken 

rondom het fenomeen serious gaming in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Zo nam ik deel aan TEDx 

Maastricht: Future of Health, E-Learning Event, Zorg & ICT beurs en Dutch Society for Simulation in Healthcare. 

Het hoogtepunt daarbij was zeker mijn solo-zakenreis naar Berlijn per vliegtuig om Connecting Healthcare IT bij 

te wonen. Deze evenementen hebben er aan bijgedragen dat ik snel een goed beeld kreeg van hoe de sector 

werkt en wat er allemaal mogelijk is. Afgelopen juni heb ik zelfs een betaalde opdracht weten binnen te halen 

rondom dit onderwerp door te spreken tijdens de Zorg & Welzijndag van het Sondervick College in Veldhoven.  

 

Ik hoop dat u plezier hebt in het lezen van dit onderzoek. 

 

Ektor Tsolodimos 

Tilburg, 20 augustus 2012 
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1. ACHTERGRONDEN 
 

 

1.1 Monpellier Venture 

De organisatie waar dit onderzoek voor is gehouden heet Monpellier Venture, werd opgericht in 2010 door 

Jurrian van Rijswijk en Sandra van Rijswijk-Boomsma en is gevestigd in Helmond. Monpellier Venture noemt 

zichzelf architect op het gebied van serious games door de rol in te nemen van de consultant en project 

aannemer welke advies geeft over het ontwikkelen, uitgeven en managen van serious games. De ontwikkeling 

van deze serious games wordt niet gedaan door  Monpellier Venture zelf, maar door partners waar afspraken 

mee zijn gemaakt omtrent fee’s. 

 

Momenteel zijn er meerdere lopende projecten bij verschillende organisaties van verschillende omvang en 

thema’s omtrent serious games. De specialisatie van Monpellier Venture ligt echter wel bij serious games voor 

de gezondheidszorg. De potentiële afnemers van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg zijn: 

 particuliere instellingen m.b.t. de gezondheidszorg; 

 (overheids)instellingen m.b.t. de gezondheidszorg; 

 (academische) ziekenhuizen;  

 opleidingsinstituten. 

 

Monpellier Venture opereert momenteel voornamelijk in Nederland maar heeft ook een internationaal 

karakter. Dit blijkt uit het feit dat het management van Monpellier Venture hoofdverantwoordelijk is voor de 

organisatie en exploitatie van de jaarlijkse Games For Health Europe conferentie waarvan de volgende editie 

plaats gaat vinden op 5 & 6 november 2012 in Amsterdam (http://www.gamesforhealtheurope.org). Deze 

conferentie maakt deel uit van de stichting genaamd Games For Health Europe Foundation, welke is 

gelicenseerd van Games For Health in de Verenigde Staten. Deze stichting is in handen van Jurriaan van Rijswijk 

en Sandra van Rijswijk-Boomsma, en niet bij Monpellier Venture. Strikt gezien bestaat er een juridische 

scheiding tussen deze twee partijen, maar in de praktijk niet. 

 

Op het moment van schrijven zijn er zeven personen werkzaam bij Monpellier Venture. Daarbij wordt er ook 

gewerkt met externe partijen. De organisatie kent een open en vrije cultuur waarbij iedereen gelijk is, een stem 

heeft en de vrijheid krijgt om extern (bij partners) en thuis te werken. De kennis en ervaring zit voornamelijk bij 

het management: Jurriaan van Rijswijk, eerste gameconsultant van Nederland ("Jurriaan van Rijswijk: Wie is de 

apotheker van de toekomst als games medicijn worden?" 2012) en Sandra van Rijswijk-Boomsa. De overige 

werknemers zijn relatief jong maar hebben toch enige specifieke ervaring binnen de Nederlandse gaming 

industrie. In afbeelding 1 is de organogram van Monpellier Venture te zien.  

          

 

 
1 
Afbeelding 1: Het organogram van Monpellier Venture op 14 augustus 2012. 
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1.2 Aanleiding onderzoek 

Mijn onderzoek is tot stand gekomen nadat het masterplan van Jurriaan van Rijswijk, waarin hij zich afvraagt op 

welke manier de Nederlandse creatieve industrie van serious games een bijdrage kan leveren aan de creative 

economy, een aantal (onderzoeks)vragen opriep. Er bleek behoefte te zijn aan meer inzicht over één van de 

afzetmarkten van serious gaming: de Nederlandse gezondheidszorg. In dit onderzoek wordt een grote 

hoeveelheid relevante kennis over zowel serious gaming als over de Nederlandse Gezondheidszorg gebundeld 

om tot goede strategische langetermijnbeslissingen te komen. 

 

De tweede aanleiding voor dit onderzoek heeft betrekking tot een serious game tegen schizofrenie welke op 

dit moment in de molen zit om door de Food & Drug Administraton in de Verenigde Staten te worden 

goedgekeurd als medicijn (Newscientist, 2011). Dit is mogelijk het begin van een nieuw tijdperk waarin serious 

games door medische specialisten kunnen worden voorgeschreven en aanbevolen aan patiënten. Dergelijke 

berichtgeving roept veel vragen op met betrekking tot de mogelijk rol van serious gaming in de 

gezondheidszorg. Het volledige bericht over de serious game in kwestie is te lezen op pagina 81 in de bijlage. 

 

 

1.3 Doelstelling onderzoek 

Dit onderzoek dient om tot inzichten te komen in de Nederlandse gezondheidszorg met betrekking tot de 

mogelijkheden van serious gaming. 

 

 

1.4 Centrale vraag 

In hoeverre en op welke wijze kunnen serious games anno 2012 binnen het Nederlandse medische beroepsveld 

worden gebruikt als zijnde een nieuw instrument dat bij implementatie zal leiden tot verbetering, aanvulling, 

en/of (gedeeltelijke) vervanging van de huidige traditionele instrumenten en methodes? 
 

 

1.5 Deelvragen 
In de deelvragen is de centrale vraag geoperationaliseerd in meerdere en concretere delen. 

 Wat is de mate van acceptatie van de medische specialisten, zorgverzekeraars en patiënten ten 

aanzien van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

 Welke eisen zijn verbonden aan de implementatie van serious gaming in de Nederlandse 

gezondheidszorg? 

 Welke vakgebieden van de Nederlandse gezondheidszorg zijn het meest en minst geschikt voor 

serious gaming? 

 Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten in de Nederlandse gezondheidszorg te 

verbeteren, aan te vullen of zelfs (gedeeltelijk) te vervangen? 

 Welke schakels van de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot serious 

gaming
1
, zijn voor Monpellier Venture het meest geschikt om samenwerking mee aan te gaan omtrent 

het uitgeven van serious games? 

 Waar bevindt serious gaming zich in de Nederlandse gezondheidszorg binnen de adoptiecurve van 

Everett Rogers en hoe zal deze trend zich in de toekomst ontwikkelen? 

 

 

 

                                                           
1 Zie pagina 92 in de bijlage voor een schematische weergave van de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot 
serious gaming. 
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2. ONDERZOEKSMETHODE 
 

 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe er te werk is gegaan om tot het uiteindelijke resultaat te komen. 

 

2.1 Onderzoeksmethode 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve benadering omdat het vraagstuk geen andere optie over laat 

doordat serious gaming is een relatief nieuw fenomeen is in de Nederlandse gezondheidszorg en er zodoende 

weinig informatie over dit onderwerp op voorhand beschikbaar is. Dit onderzoek is daardoor oriënterend  van 

aard. Experts en specialisten geven hun mening en kennis omtrent het onderwerp (serious gaming in de 

Nederlandse gezondheidszorg) in de vorm van diepte-interviews. Naast dit veldonderzoek zal er ook 

deskreserach plaatsvinden in de vorm van literatuuronderzoek waarbij bestaande onderzoeken, artikelen en 

overige publicaties zullen worden gebruikt om tot conclusies en aanbevelingen te komen. 

 

Bij kwantitatief onderzoek is er weinig tot geen interactie met de ondervraagde populatie en de interviewer 

kan niet doorvragen op bepaalde onderwerpen. In mijn onderzoek is dit aspect juist heel belangrijk omdat het 

oriënterend  van aard is. In 30 tot 45 minuten is het mogelijk om de hoofdvraag en deelvragen te 

beantwoorden door gerichte vragen te stellen. De geïnterviewde kan de onderzoeker mogelijk zelfs nieuwe 

inzichten geven voor het onderzoek waar nog niet eerder aan is gedacht. Deze feedback kan gaandeweg het 

onderzoek worden doorgevoerd en/of meegenomen worden in de discussie en het advies. Dit aspect maakt 

het onderzoek tot een dynamisch (eind)product.  

 

De interviews zijn allen op locatie afgenomen en zijn met toestemming van de geïnterviewde digitaal 

opgenomen om later beter te kunnen worden verwerk. In een aantal gevallen is er achteraf nog telefonisch- 

en/of e-mail contact geweest. Dit kwam doordat de vraag met betrekking tot de adoptiecurve van Everett 

Rogers pas werd bedacht tijdens het vierde interview. 

 

 

2.2 Onderzoeksstroming  

Gezien het feit dat het onderzoek zicht richt op de ervaringen en meningen van medische specialisten met 

betrekking tot serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg, staat de interpretatie van een select groepje 

specialisten centraal. De onderzoeksstroming welke het beste past bij dit onderzoek is de zogeheten 

interpretatieve stroming. Deze stroming heeft over het algemeen betrekking op kwalitatief onderzoek en richt 

zich op personen of groepen (Nel Verhoeven, 2004), in dit geval dus medische specialisten. 

 

 

2.3 Afbakening 

Het onderwerp is ‘serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg’. Hierbij zijn twee termen belangrijk 

welke afgebakend dienen te worden: ‘serious gaming’ en ‘Nederlandse gezondheidszorg’. Beiden onderwerpen 

worden op de volgende pagina afgebakend en hebben ieder een apart hoofdstuk gekregen in dit onderzoek 

(Introductie serious gaming (pagina 14 tot en met 18) en Introductie Nederlandse gezondheidszorg (pagina 19 

tot en met 21)). 

 

2.3.1 Serious gaming 

Serious games zijn video games waarbij vermaak niet het uiteindelijke doel is, maar slechts het middel om een 

serieus doel te bereiken (Davind Michael & Sande Chen, 2007). De definitie van een game is: “Games zijn 

competitieve, gesitueerde,interactieve (leer)omgevingen die zijn gebaseerd op een set van regels en/of 

eenonderliggend model; waarin met in acht name van een aantal beperkingen en onderonzekere 

omstandigheden een uitdagend doel moet worden behaald.” (Leemkuil, 2006, p. 132). 
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Serious games zijn geen hardware-simulaties welke niet gaming-gerelateerd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een simulatie-apparaat voor chirurgen om te trainen. Dit kan een serious game zijn, maar in de meeste 

gevallen zal het niet tot die categorie worden gerekend doordat het niet voldoet aan de criteria zoals te zien in 

de definitie van een game. Dergelijke simulaties zijn interessant en enigszins gerelateerd aan serious gaming, 

maar dienen te worden uitgesloten om te voorkomen dat het onderzoek te breed wordt.  

 

Computersimulaties (software) kunnen ook lang niet altijd tot serious gaming worden gerekend. Ook hiervoor 

moet dus worden opgepast. Bovendien zijn er duizenden mobiele applicaties (Trendwatching.com, 2012) welke 

betrekking hebben tot de gezondheid van consumenten te koop en/of gratis te downloaden voor mobiele 

apparaten welke zijn voorzien van bijvoorbeeld het besturingssysteem Android. Deze voldoen echter zelden 

aan de criteria van een game, zoals gebleken uit een eigen steekproef waarbij de top 20 applicaties van de 

Android market werden bekeken onder de categorie ‘medisch’. Dergelijke software valt eerder onder de 

categorie eHealth, waarover meer op pagina 20. 

 

Nog een categorie die vaak wordt verward met het begrip serious gaming is gamification, de toevoeging van 

gaming-gerelateerde concepten en/of technieken, zoals 3D Game Engines, in andere gebieden dan games 

(Gamificatie.nl, 2012). Gamification toepassingen voldoen niet aan de criteria van een game. Gamification 

toepassingen voor de gezondheidszorg zullen dus tevens buiten beschouwing worden gelaten in dit onderzoek. 

 

2.3.1 Nederlandse gezondheidszorg 

Een van de meest gebruikte indelingen van de Nederlandse gezondheidszorg is die van de zogenaamde lijnzorg 

(Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008)  waarbij er van uit wordt gegaan dat 

de Nederlandse gezondheidszorg in grofweg vier lijnen kan worden ingedeeld: de nuldelijnszorg, de 

eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg en de derdelijnszorg. Voor meer informatie over deze indeling, zie pagina 

19. Omdat serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg nog aan het begin staat van bekendheid, gebruik 

en acceptatie ervan binnen deze sector dient dit onderzoek open te staan voor alle opties. Om deze reden 

zullen geen lijnen uit de gezondheidszorg worden uitgesloten en worden deze allemaal aanvaard als potentiële 

afzetgebieden van serious games.  

 

 

2.4 Representativiteit 

In dit onderzoek  worden er uitspraken gedaan door Nederlandse medische professionals over serious gaming 

in de Nederlandse gezondheidszorg. De populatie is daarmee dus: medische professionals uit de Nederlandse 

gezondheidszorg.  

 

De geïnterviewde specialisten zijn werkzaam in alle vier de lijnen van de Nederlandse gezondheidszorg 

waardoor er gestreefd wordt naar een zo breed en compleet mogelijk beeld van deze sector. Bovendien is het 

belangrijk dat deze medische specialisten in verschillende vakgebieden werkzaam zijn en met verschillende 

soorten patiënten te maken hebben (leeftijd en aandoeningen), om een zo breed en compleet beeld te geven 

van de Nederlandse gezondheidszorg ten aanzien van serious gaming.  

 

Ondanks het streven naar een breed scala aan medische vertegenwoordigers van de Nederlandse 

gezondheidszorg, zijn huisartsen groot vertegenwoordigd onder de geïnterviewde medische specialisten. Hier 

is bewust voor gekozen omdat huisartsen breed en algemeen zijn opgeleid (generalisme (Huisarts en 

Wetenschap, 2011)). Tevens staan huisartsen dicht bij de patiënt en hebben daarmee een centrale rol in de 

Nederlandse gezondheidszorg.  

 

De specialisten welke wel al bekend  zijn met serious gaming in de gezondheidszorg kunnen mogelijk extra en 

diepgaandere inzichten geven. Tegelijkertijd is het belangrijk om een zo neutraal, realistisch en representatief 

beeld te schetsen over het onderwerp. Het interviewen van enkel specialisten die al bekend zijn met serious 
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gaming zou een vertekend beeld kunnen geven en daarmee de representativiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek naar beneden halen. Om deze reden zullen slechts vier van de specialisten bekend zijn met serious 

games in de gezondheidszorg uit de praktijk. 

 

 

2.5 Betrouwbaarheid 

Na zes diepte-interviews trad er duidelijk saturatie (verzadiging) op in de verkregen antwoorden van de 

geïnterviewde personen doordat deze weinig nieuwe inzichten opleverden (Verhoeven, 2011). Uiteindelijk is er 

voor gekozen om het totale aantal van de interviews met medische specialisten te laten eindigen op acht. 

Hierbij zijn er voor de verdieping en de toetsing van de resultaten verkregen uit deze interviews nog twee 

interviews gehouden met andere stakeholders binnen de Nederlandse gezondheidszorg, te weten: een project 

manager werkend bij een vooraanstaande farmaceutische organisatie en een lid van het raad van bestuur van 

een vooraanstaande zorgverzekeraar. Het totale aantal interviews kwam hiermee op tien. Meer informatie 

over de populatie is te vinden op pagina 46. 

 

 

2.6 Generaliseerbaarheid 
Dit onderzoek tracht een breed en compleet beeld te schetsen van de gehele Nederlandse gezondheidszorg ten 

aanzien van serious gaming en is daarmee generaliseerbaar voor deze sector doordat de vragen en 

antwoorden breed zijn. Centraal staat de rol van de medische specialist (in brede zin), de zorgverzekeraar en de 

patiënt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn generaliseerbaar voor de meeste vakgebieden en lijnen van de 

Nederlandse gezondheidszorg met betrekking tot serious gaming. 

 

 

2.7 Actualiteit resultaten 

De resultaten van het onderzoek, in de vorm van de conclusies en aanbevelingen, zijn actueel en hebben 

betrekking tot twee sectoren waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen (Info Zorg, z.j.). Dit onderzoek heeft 

dus als het ware een uiterste houdbaarheidsdatum. Geschat wordt dat de resultaten uit dit onderzoek slechts 

anderhalf tot maximaal drie jaar bruikbaar zijn voordat deze gedateerd raken. Bovendien zal serious gaming 

zich na een aantal jaar naar verwachting in een ander stadium binnen de adoptiecurve van Everett Rogers 

begeven. 

  



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
14 

3. INTRODUCTIE SERIOUS GAMING 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de serious gaming industrie door definities, uitleg en 

achtergrondinformatie te geven over de aspecten die betrekking hebben tot dit onderzoek. 

 

3.1 Wat zijn games?  

Het woord game komt uit het Engels en betekent letterlijk spel. Wanneer men in Nederland spreekt over 

‘games’ doelt men over het algemeen op computerspellen en niet over traditionele spellen, zoals tikkertje of 

Mens erger je niet. De meest voorkomende termen voor computerspellen zijn: games, videogames en 

computergames. Deze games worden gespeeld met name voor plezier en ontspanning. Dit is dan ook het 

voornaamste doel van games. In dit onderzoek worden ‘gewone games’ entertainment games genoemd. De 

definitie van een game is: “Games zijn competitieve, gesitueerde,interactieve (leer)omgevingen die zijn 

gebaseerd op een set van regels en/of eenonderliggend model; waarin met in acht name van een aantal 

beperkingen en onderonzekere omstandigheden een uitdagend doel moet worden behaald.” (Leemkuil, 2006, p. 

132). Voor meer informatie achtergrondinformatie omtrent de mogelijkheden van games, zie de 

voorgeselecteerde TED-Talks op pagina 87. 

 

 

3.2 Wat zijn serious games? 

Serious games zijn games welke vermaak niet als doel hebben maar als middel gebruiken om een ‘serieus’ doel 

te bereiken (David Michael & Sande Chen, 2006). Ook in de gaming industrie bestaan er meerdere termen voor 

het zelfde idee, concept of product. In dit onderzoek wordt gesproken over serious games. Serious games 

worden ook wel applied games (toegepaste games) genoemd. Tabel 1 laat de verschillen en overeenkomsten 

nogmaals overzichtelijk naast elkaar zien. 

 

Type games: Middel: Doel: 

Entertainment games Plezier/vermaak Plezier/vermaak 

Serious games Plezier/vermaak ‘Serieus’ doel  
Tabel 1: De verschillen en overeenkomsten van entertainment- en serious games. 

 

 

3.3 Serieuze doelen 

Serious games kunnen meerdere en verschillende doelen hebben. De voornaamste en meest voorkomende 

doelen zijn: educatie, training, informatievoorziening, preventie, marketing(boodschap) en communicatie 

(IDATE, 2010).  

 

 

3.4 Sectoren & doelgroepen serious games 

Serious games zijn inzetbaar in verschillende sectoren. Deze zijn grofweg in vier hoofdcategorieën in te delen: 

gezondheidszorg, educatie & training, defensie & veiligheid en informatie & promotie (IDATE, 2010). Tabel 2 

laat een schematische weergave zien van deze sectoren met bijbehorende voorbeelden uit de praktijk. 

 

Type sector:
 
 Voorbeeld serious game: Website: 

Gezondheidszorg Re-mission www.re-mission.net 

Educatie & training Miniconomy www.miniconomy.com 

Defentie & veiligheid America’s Army www.americasarmy.com  

Informatie & promotie Planet Green Game www.planetgreengame.com  
Tabel 2: De voornaamste sectoren welke gebruik maken van serious games met bijbehorende voorbeelden. 

 

http://www.americasarmy.com/
http://www.planetgreengame.com/
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Serious games met betrekking tot de gezondheidszorg maken een significant deel uit van de serious gaming 

markt: ongeveer 12%. Dit percentage is exclusief het aanzienlijke percentage educatie (18%) en overige (16%) 

waarvan een deel ook toe te wijzen is aan de gezondheidszorg (IDATE, 2010). De relatieve indeling van deze 

sectoren is visueel gemaakt in grafiek 1 (IDATE, 2010). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Grafiek 1: Doelgroepen van serious games gedurende het jaar 2000 en 2009, ingedeeld per relatief marktaandeel. Aangepast van IDATE 

Consulting & Reserach (2010), Digital Home & Entertainment. Serious games.  

 

De specifieke doelgroepen van serious games met betrekking tot demografische en culturele gegevens in de 

Nederlandse gezondheidszorg hangen zeer sterk af van de serious game in kwestie. Er bestaan bijvoorbeeld 

serious games welke zich richten op jonge kinderen, zoals Juf in a Box (http://www.jufinabox.nl) maar ook juist 

op senioren, zoals Silverfit (http://www.silverfit.nl). Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat bijna 

iedereen in Nederland gamer is, waardoor er zeer breed draagvlak is voor ontwikkeling van serious games in 

Nederland. Het Nationaal Gaming Onderzoek doet hier jaarlijks onderzoek naar. Op pagina 16 in grafiek 2 is de 

beknopte (gratis) versie van dit onderzoek te zien. Nieuwere edities zijn wel verschenen, maar bevatten geen 

gratis samenvatting en kosten € 3.000,- (http://www.newzoo.com/ENG/1556-Netherlands.html).  

http://www.silverfit.nl/
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Grafiek 2: Onderzoek van TNS/Newzoo/Gamesindustrie.com ten aanzien van gamers onder de Nederlandse bevolking. Overgenomen van 

TNS/Newzoo/Gamesindustrie.com, Today’s Gamers Nationaal Gaming Onderzoek 2009. 

 

 

3.5 Internationale marktgegevens 

De markt voor serieus games is ten opzichte van de markt voor entertainment games klein, maar groeit relatief 

snel. Verwacht wordt dat deze markt van 2010 tot 2015 met gemiddeld ruim 47% per jaar zal groeien (IDATE, 

2010). De entertainment games markt groeit jaarlijks met ongeveer 10% (IDATE, 2010). In grafiek 3 zijn deze 

gegevens visueel weergegeven. 

 

Grafiek 3: wereldwijde omzetgroei serious games van 2010 tot 2015. Aangepast van IDATE Consulting & Reserach (2010), Digital Home & 

Entertainment. Serious games.  
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3.6 Serious gaming in Nederland 

Nederland loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van serious games. Een groot deel van deze spelers 

zijn tevens internationaal actief. Dit blijkt onder andere uit de aanwezigheid van Nederlandse spelers bij 

internationale awardshows1(Artsen Net, 2012). Nederland telt grofweg 150 ondernemingen die zich 

bezighouden met serious gaming (Control Magazine, 2012). Als er in bredere zin wordt gekeken naar hoeveel 

bedrijven ‘enigzins’ betrokken zijn bij serious gaming in Nederland, zoals ontwikkelaars van simulaties, wordt 

dat aantal geschat op 350 (Control Magazine, 2012). Een aantal voorbeelden van serious games ontwikkeld 

door Nederlandse ondernemingen zijn te zien tabel 3. 

 

Tabel 3: Voorbeelden van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg welke zijn ontwikkeld door Nederlandse ondernemingen. 

 

 

3.7 Ontwikkelingskosten 

De ontwikkelingskosten van een serious game kunnen erg uiteenlopen doordat er verschillende variabelen zijn 

welke een grote rol spelen. Tijdens de Games For Health Europe 2011 conferentie werden er 15 serious game 

concepten gepresenteerd. De ontwikkelingskosten van deze serious games liepen erg uiteen en varieerden van 

€ 20.000 tot € 800.000 met een gemiddelde van € 290.000 (van Gogh, 2012). Een ‘goede serious game’ kost 

tussen de € 150.000 en € 400.000 en zal ongeveer 5 jaar meegaan (Fennema, 2012).  Dit komt overeen met het 

eerder genoemde gemiddelde. De ontwikkeling van een serious game duurt 2 tot 12 maanden, afhankelijk van 

de grootte, met een gemiddelde looptijd van ongeveer een half jaar (Control Magazine, 2012).  

 

Laurent Auneau van het Franse gamebedrijf Cubbuses Interactive heeft een formule opgesteld welke volgens 

Maarten van Gogh van Syntens Innovatie Centrum ‘verrassend goed te kloppen’ blijkt. Deze formule geeft een 

prijsindicatie voor het ontwikkelen van een serious game. De formule luidt als volgt: Kosten = J*(T+Q+L)( 

Laurent Auneau, 2011). De waarden van deze formule zijn in tabellen 4 t/m 7 schematisch weergegeven. 
 

Tabel 4: Het eerste onderdeel van de formule voor het berekeken van de ontwikkelingskosten van een serious game (Laurent Auneau, 

2011). 

 

Tabel 5: Het tweede onderdeel van de formule voor het berekeken van de ontwikkelingskosten van een serious game (Laurent Auneau, 

2011). 

 

Omschrijving serious game: Video URL & website ontwikkelaar: 

Interactieve lichtmuur voor jonge kinderen. www.youtube.com/watch?v=HTyzunIt0ho 

 www.nyoyn.com 

Serious game voor chirurgen (patiëntveiligheid). www.youtube.com/watch?v=-WJjLN7NHXQ  

 www.littlechicken.nl 

Serious game over drugsgebruik. www.youtube.com/watch?v=wYdczXTtOXU 

 www.ranj.com 

J = Soort serious game: Waarde: 

Skills & precisie € 4.000,- 

Management & strategie € 6.000,- 

Scenario € 8.000,- 

Actie € 10.000,- 

T = Gebruikte technologie: Waarde: 

Flash 2D +0 

Flash 3D +1 

3D engine (excl. licentie) +2 

http://www.youtube.com/watch?v=HTyzunIt0ho
http://www.nyoyn.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-WJjLN7NHXQ
http://www.littlechicken.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=wYdczXTtOXU
http://www.ranj.com/
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Tabel 6: Het derde onderdeel van de formule voor het berekeken van de ontwikkelingskosten van een serious game (Laurent Auneau, 

2011). 

 

Tabel 7: Het vierde onderdeel van de formule voor het berekeken van de ontwikkelingskosten van een serious game (Laurent Auneau, 

2011). 

 

  

Q = Gewenste kwaliteit: Waarde: 

Laag +0 

Middel +1 

Hoog +2 

L = Aantal uur aan gameplay: Waarde: 

1 uur aan gameplay +1 

2 uur aan gameplay +2 

3 uur aan gameplay (etc.) +3 
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4. INTRODUCTIE NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een kort en compleet beeld geschetst van de Nederlandse gezondheidszorg over de 

aspecten welke betrekking hebben tot dit onderzoek. 

 

4.1 Indeling Nederlandse gezondheidszorg 

De Nederlandse gezondheidszorg kan worden verdeeld in de zogeheten nulde-, eerste-, tweede-, en 

derdelijnszorg (Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008): 

 De nuldelijn biedt zorg aan voordat er daadwerkelijke gezondheidsklachten en problemen zijn. Hierbij 

kan in Nederland worden gedacht aan bijvoorbeeld de GGD. Ook vrijwilligers- en familiezorg 

(mantelzorg) behoren tot de nuldelijnzorg. 

 In de eerste lijn van de Nederlandse gezondheidszorg zitten beroepsbeoefenaren welke breed zijn 

opgeleid. Hier onder vallen onder andere huisartsen, tandartsen, verloskundigen, paramedici, 

verpleegkundigen en de thuiszorg.  

 In de tweede lijn van de Nederlandse gezondheidszorg zitten beroepsbeoefenaren die expertise 

hebben in een bepaald deelterrein (specialisme). Om aanspraak te kunnen doen op deze lijn is een 

verwijzing nodig uit de eerstelijnszorg. Hier onder vallen onder andere geriaters, psychiaters, 

dermatologen, cardiologen, pathologen, reguliere ziekenhuizen en klinieken (zoals verslavings-

klinieken).  

 In de derde lijn van de Nederlandse gezondheidszorg bieden academische zieken-huizen, zoals het 

UMC in Nijmegen, topklinische zorg aan patiënten. In deze centra vindt ook wetenschappelijke 

onderzoek plaats. 

 

 

4.2 Preventie 

In brede zin bevat dit onderdeel: ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheids-bescherming (Van 

der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008). 

 Ziektepreventie houdt zich bezig met het voorkomen van ziekte of gezondheidsproblemen. 

Ziektepreventie wordt zowel in de eerste- als tweedelijnszorg toegepast. Voorbeelden van preventie 

zijn o.a. vaccinaties en voorlichting over geslachtsziektes. Dit soort preventie wordt ook wel collectieve 

preventie genoemd omdat het onderdeel is van de openbare gezondheidszorg en wordt aangeboden 

ook daar waar  geen individuele hulpvraag is.  

 Gezondheidsbevordering richt zich op het verbeteren van de gezondheid. Hierbij kan worden gedacht 

aan stimulaties om gezond gedrag te bevorderen. 

 Gezondheidsbescherming richt zicht op het  treffen van maatregelen om mensen te beschermen 

tegen (mogelijk) schadelijke invloeden. Hierbij kan worden gedacht aan het verplicht stellen van de 

autogordel en controle op arbeidstijden. 

 

 

4.3 Care en cure 

Gezondheidszorg welke zich richt op onderzoek en behandeling om patiënten te genezen, wordt cure genoemd 

(Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008) . Richt de gezondheidszorg zich op 

langdurige verpleging, het voorkomen van beperkingen en compilaties van ziektes en ondersteuning bij de 

kwaliteit van leven, dan spreekt men van care (Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, 

M., 2008).  

 

 

 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
20 

4.4 Informele zorg 

Wanneer mensen zelf iets aan hun gezondheid proberen te doen spreken we van informele zorg (Van der 

Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008). Dit is het tegenovergestelde van 

professionele zorg. Denk hierbij aan bijvoorbeeld praktische en emotionele steun van vrienden en familie 

(mantelzorg).  

 

 

4.5 Evidence based practice 

Evidence based practice is een principe waarmee keuzes in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, bij 

patiënten zoveel als mogelijk op de meest recente inzichten en resultaten uit de wetenschappelijke literatuur 

worden gebaseerd, in combinatie met eigen ervaringen en voorkeuren van medische specialisten of de 

toestand van de patiënt (Academisch Medisch Centrum, z.j.). 

 

De beroepsgroepen en organisaties binnen de Nederlandse gezondheidszorg dienen hun werkwijze en 

resultaten steeds meer te verantwoorden. Gemiddeld genomen is 35% van het handelen in de Nederlandse 

gezondheidszorg evidence based. Nieuwe richtlijnen, protocollen en andere behandelingsondersteunende 

middelen zijn het liefst gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Is dit niet mogelijk, dan wordt er uit gegaan 

van best practices (Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008).  

  

 

4.6 Zorgverzekeraars 

Per 1 januari 2006 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2005) is in Nederland een nieuw 

zorgverzekeringsstelsel aangenomen. Oude verzekeringsvormen (zoals het ziekenfonds, particuliere 

verzekering en de ambtenarenregeling) bestaan sinds de ingang van dit nieuwe stelsel niet meer. Daarvoor in 

plaats is één zorgverzekering gekomen welke een wettelijk basispakket bevat. Naast dit basispakket worden 

aanvullende verzekeringen aangeboden, zoals een aanvullende tandartsverzekering.   

 

Financiering in de Nederlandse gezondheidszorg is geregeld in drie wetten (Van der Burgt, M., van Mechelen-

Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008). De meeste kortdurende zorg verloopt via de Zorgverzekeringswet. 

Een deel van de langdurige zorg (zoals langdurige zorg met verblijf in een instelling) is niet individueel 

verzekerbaar. Deze zorg verloopt via een collectieve (volks)-verzekering (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten, AWBZ). 

 

Bij de Nederlandse zorgverzekeraars is marktwerking van toepassing (Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, 

E. & te Lintel Hakkert, M., 2008). De Nederlandse overheid heeft dit zo beslist door dit toe te laten en zelfs af te 

dwingen middels wet- en regelgeving. Op deze manier worden instellingen en professionals uitgedaagd om 

betere en efficiëntere zorg te verlenen. Zorgverzekeraars concurreren bij de consument door zich te 

onderscheiden op punten zoals prijs, kwaliteit en service. 

 

 

4.7 eHealth 

Onder eHealth wordt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) verstaan ter 

ondersteuning en/of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg (Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, z.j.). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan medische 

handelingen door patiënten zelf, zoals het meten en versturen van de bloedstollingswaarden via internet, 

videocontact met thuiszorgmedewerkers, tele-consultansie door artsen en telemonitoring van patiënten. Een 

goed voorbeeld van een eHealth toepassing welke momenteel al wordt gebruikt is e-consulting (Nederlandse 

Huisartsen Genootschap, z.j.).  
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Serious games kunnen onderdeel zijn van eHealth. De voor- en nadelen van eHealth zijn in tabel 8 schematisch 

weergegeven. 

 

Tabel 8: De voornaamste voor- en nadelen van eHealth (Compact, 2010). 

 

Op het gebied van eHealth zijn de volgende punten in de agenda gezet als zijnde gezamenlijke ambities en 

uitgangspunten om structurele en verantwoorde inbedding van eHealth in Nederland (Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 2012). 

 Zorgverzekeraars stroomlijnen hun inkoopbeleid zodanig dat de eHealthtoepassingen (of thema’s) 

daadwerkelijk deel uitmaken van het contracteringsbeleidmet zorgverleners. Ook benoemen zij daarin 

welke zorg (toepassingen) hierdoor geheel of deels vervangen worden. 

 De medische professionals nemen de eHealth toepassingen daadwerkelijk op in hun daarvoor 

aangepaste richtlijnen en protocollen. 

 De patiënten- en cliëntenorganisaties bevorderen de vraag naar eHealth ende acceptatie ervan. Zij 

maken afspraken zodat de patiënt in voldoende mate wordt betrokken bij ontwikkeling en 

implementatie. Zij monitoren de ervaringen van patiënten met eHealth en brengen deze ervaringen in 

als input voor de professionele zorgstandaarden en de zorginkoop. 

 

  

4.8 E-learning 

De term E-Learning is een verzamelnaam voor verschillende leersituaties (zowel formeel als informeel) met 

behulp van informatie- en communicatietechnologieën (E-learning Info, 2011). E-learning wordt voornamelijk 

toegepast binnen bedrijfs-opleidingen en het onderwijs. Serious games kunnen onderdeel zijn van E-learning. 

De voor- en nadelen van E-Learning zijn in tabel 9 schematisch weeregeven. 
 

 

Tabel 9: De voornaamste voor- en nadelen van E-Learning (E-learning.nl, z.j.). 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen: Nadelen: 

 Hoge toegankelijkheid  Eenzijdig communicatiekanaal 

 Zorg op afstand mogelijk  Thuisomgeving vaak minder optimaal 

 Kostenverlagend door hoge  efficiëntie  Wordt beroep gedaan op initiatief patiënt 

 24/7 beschikbaar  Niet voor iedereen geschikt (digibeten) 

 Laagdrempelig  Ontwikkeling is duur (investering vereist) 

Voordelen: Nadelen: 

 Flexibiliteit  Vereiste houding & bereidheid 

 Tijd- & geldbesparing  Vereiste vaardigheden 

 Kennis is actueel en constant  Onpersoonlijk contact 

 Samenwerkend leren is mogelijk  Ontwikkeling is duur (investering vereist) 

 Competentiegericht leren goed mogelijk  Niet altijd en overal geschikt 
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5 SWOT-ANALYSE 
 

 

In deze SWOT-analyse wordt beschreven wat de interne en externe factoren zijn die betrekking hebben op 

Monpellier Venture ten aanzien van het produceren van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Voor meer informatie en uitleg over dit model, zie pagina 43 in de bijlage. 

 

5.1 Sterkten 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

 

5.2 Zwakten 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

 

5.3 Kansen 

Groei serious gaming: Serious games groeien wereldwijd met gemiddeld ongeveer 47% per jaar tot tenminste 

2015 (IDATE, 2010). Dit is een grote kans voor Monpellier Venture aangezien serious games voor de 

gezondheidszorg hier met tenminste 12% (IDATE, 2010) een significant onderdeel van uitmaken. Nederland is 

een belangrijke speler op het gebied van serious gaming (zie hoofdstuk 3.6, pagina 17) en zal hier dus naar alle 

waarschijnlijkheid in meegroeien.  

 

Groei toepassing eHealth: De Zorgverleners (zoals huisartsen, vertegenwoordigd door de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)), zorg-gebruikers (vertegenwoordigd 

door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)) en zorgverzekeraars (vertegenwoordigd door 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)) zijn het er over eens dat de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en de 

implementatie ervan de komende jaren (2010-2015) zullen versnellen in de Nederlandse gezondheidszorg 

(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 2012). Uit de uitgangspunten en 

speerpunten van de KNMG zoals opgesteld in 2012 voor een periode van vijf jaar blijkt dat er een hoge 

bereidheid is om ICT gerelateerde toepassingen in de Nederlandse gezondheidszorg toe te passen. Serious 

games kunnen een onderdeel zijn van eHealth en dus in verband worden gebracht met deze ontwikkelingen. 

 

Power to the patient: De nummer twee trend van de twaalf cruciale consumententrends in 2012 is: Do-It-

Yourself health (DIY Health) (Trendwatching.com, 2012). Door middel van nieuwe applicaties en apparaten 

kunnen consumenten en patiënten letterlijk en figuurlijk een vinger aan de pols houden. In de appstore van 

Apple zijn er zo’n 9.000 mobiele health apps beschikbaar. Dit aantal zal naar verwachting stijgen naar 13.000 

medio 2012 (Trendwatching.com, 2012) en zal in de markt voor mobiele gezondheidsapplicaties in 2014 

wereldwijd ongeveer 4,1 miljard Amerikaanse dollars omgaan. In 2010 was dit nog 1,7 miljard Amerikaanse 

dollars (Trendwatching.com, 2012). Zie pagina 82 tot en met pagina 86 in de bijlage voor het complete artikel.  

 

In het boek ‘Diagnose 2025’ staat de trend ‘power to the patient’ ook op nummer twee van de zestien trends 

tot 2025 (Rabobank, 2010). Deze trend komt grotendeels overeen met DIY Health en worden samen dan ook 

power to the patient genoeg. 

 

 

5.4 Bedreigingen 

Slecht imago gaming: In het woord serious gaming schuilt het woord ‘gaming’ wat negatieve associaties kan 

oproepen. Er bestaan veel vooroordelen over entertainment games, zoals dat gamen voor jongeren 

tijdsverspilling zou zijn en niet bij zou dragen aan de ontwikkeling (Marketingfacts, 2011). Andere vooroordelen 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
23 

zijn onder andere: games leiden tot een epidemie van geweld onder jongeren, onderzoek linkt gewelddadige 

games aan agressie, meisjes spelen geen games en gaming zorgt voor sociale isolatie (Gamer, 2005).  

 

Het slechte imago van entertainment games kan als gevolg hebben dat instanties, organisaties en individuen 

binnen de (Nederlandse) gezondheidszorg serious gaming niet serieus nemen en dit instrument weigeren te 

gebruiken. Dit geldt ook voor patiënten en consumenten, zoals ouders van kinderen. Het is denkbaar dat bij 

dergelijke vooroordelen ouders geneigd zijn om serious games te zien als een slecht alternatief en/of aanvulling 

voor hun kinderen of zichzelf. Ook vooroordelen over geslacht en leeftijd kunnen een negatief effect hebben 

op serious games in de gezondheidszorg als wordt aangenomen dat het maar een beperkte doelgroep zou 

kunnen helpen (zie daarvoor ook het onderzoek van TNS/Newzoo/Gamesindustrie.com op pagina 16). 

 

Piraterij gaming industrie: De (Nederlandse) gaming industrie heeft, veel last van piraterij (“het zonder 

toestemming van de maker verveelvoudigen (kopiëren, downloaden) en openbaar maken (verspreiden: 

verhandelen, weggeven, ruilen, uploaden) van diens werk” (Brein, 2006)). Als gevolg van piraterij verloor de 

gaming industrie in 2010 1,7 miljard euro wereldwijd op verkopen in de videogame consolemarkt (Dan 

Whitworth, 2011), werden games voor de Adroid markt gratis aangeboden (Tweakers.net, 2012)  en werden 

zelfs meerdere malen games geschrapt (Tweakers.net, 2011). Deze voorbeelden laten zien hoe piraterij 

ernstige gevolgen kan hebben voor de gaming industrie. Dergelijke gevallen zijn niet bekend bij serious games. 

Een mogelijke verklaring daarvoor zou zijn omdat deze niet bij de massa zijn doorgebroken, en dus niet de 

moeite waard om te hacken, kopiëren en verspreiden. Daarbij worden tot op heden serious games vooral 

afgenomen door organisaties die de game weer laten spelen door een relatief kleine doelgroep, zoals hun 

werknemers, of door studenten op hun patiënten. Als serious gaming echter blijft groeien zoals wordt 

verwacht en zich mogelijk steeds meer gaat richten op de consument, zoals Wii Fit (http://www.wiifit.com) en 

Brain Training (http://www.braintraining.com.au), beiden voor het Nintendo platform, is het goed denkbaar 

dat piraterij daarbij een grote rol zal gaan spelen. Op dit moment is het mogelijk om Brain Training illegaal te 

downloaden (http://www.rom-freaks.net). 

 

Concurrentie: Serious gaming in Nederland telt ongeveer 150 (Control Magazine, 2012) directe concurrenten 

die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en/of uitbrengen van serious games, onder andere voor de 

gezondheidszorg. Monpellier Venture moet als zelfstandige, kleine en relatief jonge producer van serious 

games zich staande zien te houden in dit veld waarin relatief veel concurrenten uit zijn op de zelfde 

opdrachten. 

 

In tabel 10 worden alle sterken, zwakten, kansen en bedreigingen schematisch en samengevat weergegeven. 

 

Intern Sterkten: Zwakten: 

 1. Vertrouwelijke informatie (S1) 1. Vertrouwelijke informatie (Z1) 

 2. Vertrouwelijke informatie (S2) 2. Vertrouwelijke informatie (Z2) 

 3. Vertrouwelijke informatie (S3) 3. Vertrouwelijke informatie (Z3) 

Extern Kansen: Bedreigingen: 

 1. Groei serious gaming 1. Slecht imago gaming 

 2. Groei toepassing eHealth 2. Piraterij gaming industrie 

 3. Power to the patient 3. Concurrentie 
Tabel 10: een schematische weergave van de SWOT-analayse. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiifit.com/
http://www.braintraining.com.au/
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5.5 Confrontatiematrix 

Hier  volgt de confrontatiematrix aan de hand van de verzamelde gegevens van de SWOT-analyse. De sterkten 

worden  afgezet tegen de kansen en bedreigingen. Vervolgens worden de zwakten ook afgezet tegen de kansen 

en bedreigingen. De uitkomst van dit model zou het centrale probleem moeten weergeven. Daarbij worden er 

ook strategische opties bij de verschillende combinaties gegeven. In tabel 11 is de confrontatiematrix 

schematisch te zien. 
 

Tabel 11: de confrontatiematrix aan de hand van de uitkomsten van de SWOT-analyse. 

 

Sterktes afgezet tegen kansen 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

Sterktes afgezet tegen bedreigingen 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

Zwakten afgezet tegen kansen 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

Zwakten afgezet tegen bedreigingen 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

 

 

5.6 Centraal probleem, Strategie & Focus 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten.  

 

Legenda: 
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6. RESULTATEN 
 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de gehouden interviews samengevat. Voor de volledige uitwerking van 

deze interviews, zie pagina 48 tot en met 80 in de bijlage. Bij de resultaten zijn geregeld citaten uit de gehouden 

interviews toegevoegd om de geconstateerde data toe te lichten, te ondersteunen en/of te verhelderen. 

 

6.1 Acceptatie onder medische specialisten 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de medische specialisten wisselend open staan voor serious gaming. Met 

name de oudere generaties (geboren vóór 1960) hebben meer moeite om een nieuw instrument als serious 

gaming te accepteren. Dit is echter slechts een richtlijn die niet altijd opgaat: het verschilt namelijk sterk van 

persoon tot persoon en leeftijd is geen garantie voor acceptatie of afkeur van serious gaming. 

 

‘De vijand van serious games is denk ik de hulpverlener die dwars is tegen computers an sich en het 

idee heeft dat serious games hun plek in wil pikken. Het gaat er om dat je mensen bereid vindt om 

daarmee te gaan werken.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

‘Ik denk dat een hoop artsen het niet heel serieus nemen. Dat ze zo iets hebben van: maar dat kan toch 

niet werken? Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Dat geldt ook voor patiënten die niet groot zijn 

geworden met games.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

Tevens is gebleken dat de gemiddelde medische specialist in Nederland slecht kan omgaan met nieuwe digitale 

media (digibetisme). Hierbij moet de kanttekening gemaakt dat het sterk van persoon tot persoon verschilt, 

maar er toch een verband lijkt te bestaan tussen leeftijd (oudere generatie, geboren vóór 1960) en het niet 

goed kunnen omgaan met nieuwe digitale media, waar serious games toe kunnen worden berekend. Bij dit 

onderdeel van de resultaten kan een parallel worden getrokken tussen het onderzoek ‘Percentage Nederlandse 

bevolking dat computergames speelt.’ (TNS/Newzoo/ Gamesindustrie.com), zoals te zien op pagina 16, waarbij 

het percentage van mannen en vrouwen welke gamen afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. 

 

Over het algemeen zit er wel verschil wat verschil in acceptatie tussen de verschillende generaties 

artsen. Maar ook hier geldt, net zoals bij de patiënten, dat het zeer persoonsgebonden is. – Bron is 

vertrouwelijk 

 

‘Op het moment dat je serious gaming concreet kunt maken en het kunt laten zien met voorbeelden, 

zul je bereidheid daarin vinden. Even kort door de bocht: het digibeet gehalte onder de hulpverleners is 

hoger dan de gemiddelde Nederlander. Dat is nog wel een brug die nog geslagen moet worden’. – Bron 

is vertrouwelijk 

 

Huisartsen zijn volgens de resultaten van mijn onderzoek conservatief en kritisch, hetgeen ook wordt bevestigd 

in een ander onderzoek (De Landelijke Huisartsen Vereniging, 2011). Huisartsen willen weten wat een nieuw 

instrument als serious gaming precies doet en willen hier het liefst ook wetenschappelijk bewijs voor 

(evidence).  

 

‘De eerste stap naar acceptatie is onderzoek. Vanaf moment één moet je proberen evidence te krijgen, 

want dan haal je het uit de hobby hoek.’ – Bron is vertrouwelijk 
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‘Ik denk dat er met gezonde kritiek wordt gekeken van: het is leuk, maar helpt het wel? Als je kunt 

aantonen dat serious games een meerwaarde hebben staan mijn collega’s er wel voor open. Het heeft 

natuurlijk ook te maken met de generaties.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

6.2 Acceptatie onder zorgverzekeraars 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat zorgverzekeraars op dit moment weinig bezig zijn met serious gaming. De 

mate van acceptatie en bereidheid om serious gaming in te zetten onder Nederlandse zorgverzekeraars is 

hoog, mits wordt voldaan aan twee eisen: serious gaming moet kostenbesparend werken en er moet bewijs 

zijn (validatie). 

 

‘Tegelijkertijd zal de hindernis worden dat wij heel wat medische adviseurs in dienst hebben, en dat zijn 

allemaal hele serieuze en academisch opgeleide mensen. Voor hen is serious gaming nog heel ver van 

hun bed. Die willen wel zien dat het ook werkt. Zolang dat niet bewezen is, of niet altijd, zal het niet 

een regulieren behandeling zijn.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

‘Ik denk dat de zorgverzekeraars serious gaming innovatief zullen vinden, maar uiteindelijk is de 

bottom line: werkt het en is het goedkoper?’ – Bron is vertrouwelijk 

 

 

6.3  Acceptatie onder patiënten en consumenten  

De resultaten uit de vragen welke betrekking hebben op de acceptatie en bereidheid onder patiënten zijn 

vergelijkbaar met die van de medische specialisten. Over het algemeen waren de geïnterviewde medische 

specialisten positief gestemd over de acceptatie en bereidheid onder Nederlandse patiënten ten aanzien van 

serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg. Games zijn leuk en zullen daardoor geaccepteerd worden.  

 

‘Ik denk dat patiënten het zullen accepteren, maar dan moet het wel op een speelse manier gebracht 

worden. Zeker als je er in slaagt om er een hele community van te maken, geloof ik er heel erg in. Je 

moet het laagdrempelig houden.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

De mate van acceptatie tussen de oude (geboren vóór 1960, 32% van de Nederlandse bevolking in 2011 

(Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2012)) en nieuwe generatie patiënten (geboren na 1960, 68% van de 

Nederlandse bevolking in 2011, (CBS, 2012)) verschilt. De oudere generatie is minder geneigd om serious 

gaming te accepteren en te gebruiken. Maar ook hier geldt weer: dé patiënt bestaat niet. Het is mogelijk om 

grofweg de patiënt in te delen naar leeftijd of generatie, maar het zal in de praktijk altijd voorkomen dat een 

jonge patiënt (bijvoorbeed 30 jaar) serious gaming niet accepteert en een oudere patiënt (bijvoorbeeld 60 jaar) 

wel. Aan de hand van de bevolkingspyrmadide van Nederland is tabel 12 opgesteld welke inzicht geeft in de 

grootte van de bevolkingsgroep in Nederland geboren vóór 1960 in de komende 20 jaar, gemeten vanaf 2011. 
 

 

Tabel 12: Percentage Nederlandse bevolking geboren vóór 1960 voor de komende 20 jaar, gemeten vanaf 2011 (CBS, 2012). 

 

 

Ook bij dit onderdeel van de resultaten kan een parallel worden getrokken tussen het onderzoek ‘Percentage 

Nederlandse bevolking dat computergames speelt.’ (TNS/Newzoo/Gamesindustrie.com), zoals te zien op 

pagina 16, waarbij het percentage van mannen en vrouwen welke gamen afneemt naarmate de leeftijd 

toeneemt. 

Jaar: Inwoners Nederland: Percentage Nederlandse bevolking geboren vóór 1960: 

2011 16.700.000 32% 

2021 17.300.000 (prognose) 25% (prognose) 

2031 17.700.000 (prognose) 11% (prognose) 
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6.4 Rol serious gaming binnen de Nederlandse gezondheidszorg 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de meeste medische specialisten vinden dat serious gaming voornamelijk 

dient als aanvulling en/of ondersteuning van traditionele instrumenten, methodes en therapieën. Echter, 

volgens een aantal geïnterviewde medische specialisten is het denkbaar dat in specifieke (deel)gebieden 

binnen de Nederlandse gezondheidszorg serious games traditionele instrumenten, methodes en/of therapieën 

gedeeltelijk of zelfs geheel kunnen gaan vervangen.  

 

‘Ik geloof zeker dat serious games medicijnen kunnen ondersteunen, maar of ze medicijnen ook kunnen 

vervangen? Ik denk dat je dan een stap verder gaat dan wat je op dit moment kunt waarmaken.’  – 

Bron is vertrouwelijk 

 

‘Ik denk dat als het onderwerp zich daar echt voor leent, het een toegevoegde waarde zou hebben. 

Maar dan als aanvulling op het gewone reguliere programma, voor meer diepgang. Een aanvulling 

dus, geen vervanging.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

‘Ik denk dat het een aanvulling is, geen vervanging. De gezondheidszorg zit zo vol met vastgeankerde 

protocollen en statuten. Daarom denk ik niet dat het mogelijk is dat serious games traditionele 

methoden kunnen vervangen.’ – Bron is vertrouwelijk 

  

‘Nee, dat zie ik niet gebeuren. Wel om de hulpverlener efficiënter te laten werken waardoor die dus 

indirect toch nog (deels) wordt vervangen. Zo kunnen mensen meer werk doen in de tijd die ze hebben. 

Met het oog op de vergrijzing denk ik dat we daar wel naar toe moeten, anders is het niet meer te 

behappen en komen we dadelijk echt heel veel mensen tekort. Maar ik kan mij niet voorstellen dat een 

applicatie of serious game de hulpverlener uiteindelijk helemaal vervangt. De rol van de hulpverlener 

zal wel veranderen denk ik.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

 

6.5 Onderzoek & validatie 

Onderzoek & validatie van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg is volgens de meeste 

ondervraagde medische professionals erg belangrijk, maar hoeft niet zo grondig onderzocht te worden als 

medicijnen. Dit komt omdat serious games niet invasief zijn (worden niet in het lichaam ingenomen) en geen 

gevaarlijke bijwerkingen hebben. Onderzoek en validatie van specifieke serious games zal helpen bij het 

overtuigen van het nut en belang van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg. Onderzoek is 

overigens niet altijd vereist: goede argumenten zouden in sommige gevallen ook volstaan mits deze logisch en 

plausibel zijn. Ondezoek kan namelijk ook achteraf gebeuren nadat serious gaming al enige in de praktijk 

worden gebruikt. 

 

‘Onderzoek is niet per se nodig. Goede argumenten kunnen in sommige gevallen ook volstaan, mits 

deze logisch, plausibel zijn. Enthousiasme en verkoopkwaliteiten spelen hierbij ook een rol. Heel veel, 

ook in onderwijs, is nog niet zo evidence based en is er toch gekomen.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

‘Als je in de medische hoek iets gaat aanbieden wil de medicus tegenwoordig wel weten: werkt het? Als 

de effectiviteit niet bewezen is dan hoef ik het ook niet te doen, want dan ben ik niet correct bezig 

richting mijn patiënt.’ – Bron is vertrouwelijk 
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‘Er moet ergens een weg in het midden zijn tussen een dubbelblinde gecontroleerde trial en niks, een 

soort light versie van validatie die snel en effectief is. Er moet een soort gulden snede komen voor 

validatie van serious games.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

De beroepsgroepen en organisaties binnen de Nederlandse gezondheidszorg dienen hun werkwijze en 

resultaten steeds meer te verantwoorden. Gemiddeld genomen is 35% van het handelen in de Nederlandse 

gezondheidszorg evidence based (Van der Burgt, M., van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008). 

Nieuwe richtlijnen, protocollen en andere handelings-ondersteunende middelen zijn het liefst gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek. Is dit niet mogelijk, dan wordt er uit gegaan van best practices (Van der Burgt, M., 

van Mechelen-Gevers, E. & te Lintel Hakkert, M., 2008).
 
Deze resultaten die voortkomen uit mijn deskresearch 

bevestigen het beeld van de noodzaak van bewijs zoals in de vorige paragraaf geschetst, ondanks het handelen 

in de Nederlandse gezondheidszorg niet altijd evidence based is.  

 

‘Je moet als arts de serious game zelf ook wel kennen. Wij proberen wel evidence based te werken. 

Hetgeen je dan adviseert aan patiënten is dan dus onderzocht, het liefst met een dubbelblind trials. 

Dan ben je evidence based bezig. Als je kunt bewijzen door middel van een dubbelbindend onderzoek 

dat je met serious games evenveel resultaat kunt bereiken of meer dan met de gebruikelijke therapie, 

dan sta je sterk. Dan kun je mij wel over de streep krijgen.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

 

6.6 Geschikte deelgebieden 

De meest genoemde deelgebieden binnen de Nederlandse gezondheidszorg waarin serious games kunnen 

worden toegepast zijn: 

 training, educatie, simulatie & vaardigheden; 

 de preventieve gezondheidszorg; 

 de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Hierbij is opvallend dat huisarts Martin van den Bos de geestelijke gezondheidszorg juist ziet als een onmogelijk 

deelgebied voor serious gaming. De volgende citaat maakt duidelijk waarom hij dat vindt. 

 

‘Ik zie eigenlijk alle vakgebieden wel zitten, behalve de geestelijke gezondheidszorg. Daarin speelt 

namelijk het gevoel en de beleving zo’n sterke rol dat je de objectieve informatie die je met een game 

probeert als kapstok te houden helemaal wordt overvleugeld door de emotionaliteit. Dat kun je niet in 

één richting doen. Emotie is dubbel. Zelfs een gevechtsfilmpje of gevechtsgame is enkel. Dat is geen 

geweld, dat is handigheid voor degene die het bedient. Daarom zie ik het in de psychiatrie helemaal 

niet zitten.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

Weinig deelgebieden lijken af te vallen voor mogelijke toepassingen van serious gaming. Genoemd werd dat de 

ouderenzorg moeilijker moet zijn, gezien de hoge mate van digibetisme. Ook gevallen waarbij het heel moeilijk 

is om iets aan de aandoening te doen, zoals neurologische afwijkingen, zijn moeilijke deelgebieden voor serious 

gaming. 

  

‘Serious games bieden grote mogelijkheden voor toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg.  Een 

reden dat daar nog niet op in wordt gespeeld, is mogelijk het feit dat er nog weinig bekend is over de 

effectiviteit van dit soort games.’ – Ozinga, B., 2009, p. 4. 
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6.7 Waardeketen Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot serious gaming 

De zorgverzekeraars hebben een centrale rol in de Nederlandse gezondheidszorg en werden het meest 

genoemd bij de vraag met betrekking tot de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot 

serious gaming. Volgens de geïnterviewde medische specialisten hebben zorgverzekeraars het meeste geld en 

macht. De zorgverzekeraars hebben echter wel bewijs nodig. Zij willen de effectiviteit van specifieke serious 

games wordt bewezen. Bovendien spelen kostenbesparingen bij het inzetten van serious games een grote rol. 

 

‘De overheid laat via de geldstromen steeds duidelijker zien dat het de verzekeraar is die bepaald wat 

een patiënt voor zijn of haar geld krijgt, of niet. De macht ligt bij de verzekeraar.’ – Bron is 

vertrouwelijk 

 

Naast de zorgverzekeraars werd de opleiding van medische specialisten vaak genoemd. Als serious gaming 

daarin meer zou worden gebruikt zou dat als gevolg hebben dat de medische specialisten van de toekomst 

meer geneigd zullen zijn om serious gaming in te zetten bij hun behandeling. Volgens de geïnterviewden kan 

onderwijs kan worden gezien als de fundering, maar onderwijsinstellingen zijn traag en lopen achter de feiten 

aan. Net als bij zorgverzekeraars is bewijs omtrent de effectiviteit van specifieke serious games belangrijk om 

serious gaming te implementeren binnen medische opleidingen. 

 

‘Ik denk dat je sowieso bij onderwijs moet insteken. Dat is namelijk van belang voor de toekomst. Op 

het moment dat je de mensen hier bekend mee maakt zullen zij dat meenemen in hun werk later. 

Onderwijs is dan dus de fundering.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

‘Het onderwijs gaat altijd heel traag, ze lopen heel erg achter de feiten aan. Ik ben zelf betrokken 

geweest bij onderwijs als examinator, en dat ging altijd traag. Het zijn gewoon trage instellingen.’ – 

Bron is vertrouwelijk 

 

De patiënt zal steeds vaker zijn eigen portemonnee trekken om iets aan zijn gezondheid te doen. Dit komt 

overeen met de trend ‘Do It Yourself Health (pagina 82 t/m 86). Hierbij kan ook de link worden gemaakt naar 

commerciële gezondheidsproducten welke veel worden verkocht bij drogisten. Zorgvragers zijn minder bezig 

met onderzoek en validatie van serious gaming. In de drogisterij worden veel producten verkocht welke niet 

(altijd) bewezen zijn, maar worden toch (goed) verkocht. 

 

‘Bij de apotheek wordt natuurlijk van alles verkocht. Druppeltje dit, druppeltje dat, en dan zou je 

weerstand worden vergroot. Dat is natuurlijk allemaal onzin, maar het verkoopt. Mensen willen nu 

eenmaal iets aan hun eigen gezondheid kunnen doen. Daar is een hele markt voor met mensen die 

daarvoor willen betalen.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

 

6.8 Adoptiecurve 

De vragen met betrekking tot de adoptiecurve van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg hadden 

enige inleiding nodig over wat het model precies inhoudt. Na een korte introductie waren alle specialisten in 

staat om de vraag te beantwoorden. De resultaten van omtrent deze vraag zijn in tabel 13 schematisch 

weergegeven en zijn slechts indicatief omdat de antwoorden van de ondervraagde specialisten sterk 

variërenden en zij aangaven dit een moeilijke vraag te vinden. Voor meer informatie met betrekking tot de 

adoptiecurve, zie pagina 43 en 44 in de bijlage.  
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Naam medisch specialist: Huidig stadium serious gaming: Aantal jaar overgang EM-LM
2
: 

Interview 1 Innovators - Early Adopters 5 

Interview 2 Innovators - Early Adopters 10 

Interview 3 Innovators 5 - 8  

Interview 4 Innovators 4 - 5 

Interview 5 Innovators 5 

Interview 6 Early Majority 5 

Interview 7 Innovators - Early Adopters 2 

Interview 8 Innovators 10 

Interview 9 Early Adopters 7 - 8 

Interview 10 Innovators - Early Adopters 7 - 8 
Tabel 13: de resultaten van de vragen m.b.t. de adoptecurve van Rogers t.a.v. serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

Het gemiddelde van de vraag over de overgang van Early Majority naar Late Majority kwam uit op 6,3 jaar en 

dient te worden gezien als een indicatie van het verloop van deze curve. Hierbij moet worden opgemerkt dat er 

verschillen zijn tussen verschillende vakgebieden binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Zo worden serious 

games wel al gebruikt onder bijvoorbeeld chirurgen en in de geestelijke gezondheidszorg, maar nog niet bij 

huisartsen en in de interne geneeskunde. 

 

Om te kunnen analyseren in welk stadium serious gaming zich bevond tijdens de gehouden interviews (tweede 

en derde kwartaal van 2012) is gekozen te werken met de indeling van de normale verdeling, zoals opgesteld in 

de theorie over de adoptiecurve van Everett Rogers. Slechts de eerste drie stadia van de adoptiecurve werden 

genoemd. Daarbij hebben de innovators een waarde van 2,5%, de early adopters een waarde van 13,5% en de 

early majority een waarde van 34% van de totale markt, aan de hand van de theorie van Everett Rogers. Het 

gemiddeld kwam uit op 7,95% (stadium: beginfase early adopters). In grafiek 4 zijn de resultaten met 

betrekking tot de adoptiecurve visueel weergegeven. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Grafiek 4: Grafische weergave van de adoptiecurve van Everett Rogers t.a.v. serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Het aantal jaar dat het vanaf 2012 voordat serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg over de helft (>50%) van de adoptiecurve  
1zal zijn, m.a.w.: overgang van Early Majority naar Late Majority. 
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7. CONCLUSIES 
 

 

De aanleiding van mijn onderzoek is het ontbreken van cruciale inzichten bij Monpellier Venture in de 

Nederlandse gezondheidszorg met betrekking tot serious gaming. Er is dus behoefte naar meer antwoorden en 

minder aannamen. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook oriënterend  van aard en luidt als volgt: 

 

In hoeverre en op welke wijze kunnen serious games anno 2012 binnen het Nederlandse medische 

beroepsveld worden gebruikt als zijnde een nieuw instrument dat bij implementatie zal leiden tot 

verbetering, aanvulling, en/of (gedeeltelijke) vervanging van de huidige traditionele instrumenten 

en methodes? 

 

 

Antwoord op de centrale vraag 

Uit de gehouden interviews met de medische specialisten van mijn onderzoek is gebleken dat bewijs van de 

effectiviteit van specifieke serious games de belangrijkste vereiste is om serious gaming door te laten dringen 

tot de Nederlandse gezondheidszorg. Als er wordt voldaan aan deze eis zullen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars serious gaming willen accepteren en gebruiken als ondersteunend en aanvullend instrument 

binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Uit mijn onderzoek komt bovendien naar voren dat in specifieke 

gevallen serious games kunnen dienen ter gedeeltelijke vervanging van traditionele instrumenten en 

methodes. 

 

De centrale vraag is opgesplitst in een aantal specifieke deelvragen welke verder in dit hoofdstuk apart worden 

beantwoord. 

 

 

Deelvraag 1: Wat is de mate van acceptatie van de medische specialisten, zorgverzekeraars en patiënten ten 

aanzien van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

De acceptatie van medische specialisten is wisselend, maar over het algemeen genomen voldoende. Oudere 

generaties medische specialisten (geboren vóór 1960) hebben meer moeite met het accepteren van serious 

gaming dan de jongere generaties en kennen een relatief hoog digibeet gehalte waardoor deze groep minder 

snel geneigd is om digitale middelen zoals serious games in te zetten. Daarbij zijn huisartsen, welke een 

centrale rol hebben in de  Nederlandse gezondheidszorg, kritisch en conservatief waardoor deze groep 

terughoudend is ten opzichte van serious games. Een hoge acceptatie onder medische specialisten 

(zorgaanbieders) is echter nodig om serious gaming door te laten dringen tot de Nederlandse gezondheidszorg.  

 

Zorgverzekeraars zijn bereid serious gaming te accepteren mits deze voldoet aan twee voorwaarden: het moet 

bewezen effectief zijn en kostenbesparingen met zich meebrengen. Als uitgevers en ontwikkelaars van serious 

games een goed en duidelijk antwoord hebben op de effectiviteit en kostenvoordelen van serious games in de 

Nederlandse gezondheidszorg, zullen zorgverzekeraars bereid zijn gaming accepteren. Een hoge acceptatie 

onder zorgverzekeraars is nodig om serious gaming door te laten dringen tot de Nederlandse gezondheidszorg. 

Deze groep bepaalt namelijk of serious gaming wordt vergoed. 

 

Patiënten zullen serious gaming accepteren omdat games over het algemeen leuk en laagdrempelig zijn. De 

oudere generaties (geboren vóór 1960, 32% van de bevolking in 2011 (CBS, 2012)) hebben meer moeite met 

het accepteren van een instrument als serious gaming dan de jongere generaties. De groep patiënten geboren 

vóór 1960 neemt in de komende 20 jaar sterk af waardoor er in de komende 20 jaar een groter draagvlak zal 

zijn voor serious games door patiënten. Het slechte imago en vele vooroordelen (zie pagina 23) van 

entertainment games kunnen een impact hebben op de acceptatie van patiënten ten aanzien van serious 
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games. Tabel 14 geeft een schematische weergave van de verschillende gebruikers van serious gaming in de 

Nederlandse gezondheidszorg, de bijbehorende mate van acceptatie en voorwaarden. 

 

Tabel 14: Overizicht van de gebuikers van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg en de mate & voorwaarden voor acceptatie. 

 

 

Deelvraag 2: Welke eisen zijn verbonden aan de implementatie van serious gaming in de Nederlandse 

gezondheidszorg? 

Ik heb geconcludeerd dat de belangrijkste eis om serious gaming te implementeren in de Nederlandse 

gezondheidszorg, bewijs is naar de effectiviteit van specifieke serious games. Een serious game welke is 

ontwikkeld door organisatie A en zich richt op aandoening B niet per defintie effectief omdat een vergelijkbare 

serious game bewezen effectief is. Net als in de farmaceutische industrie, waar in Nederland ieder medicijn 

wordt gevalideerd (Nederlandse Vereniging voor Hematologie, 2011) concludeer ik dat serious games apart 

gevalideerd dienen te worden teneinde onderdeel te worden van de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

Uit mijn onderzoek heb ik geconcludeerd dat de zorgverzekeraars de meeste macht hebben binnen de 

Nederlandse gezondheidszorg en het geld verdelen. Bewijs naar de effectiviteit van specifieke serious games 

alsmede financiële analyses zijn noodzakelijk om deze groep te overtuigen van het nut van serious games. 

Daarbij dienen de investeringen, kosten en opbrengsten duidelijk te zijn. Serious games kunnen mogelijk 

traditionele instrumenten, methoden en therapieën vervangen en/of gedeeltelijk aanvullen, hetgeen 

kostenbesparingen met zich mee kan brengen doordat bijvoorbeeld arbeidsuren kunnen worden bespaard. 

Dergelijke (mogelijke) besparingen dienen uitgebreid onderzocht en benoemd te worden bij iedere serious 

game case. 

 

 

Deelvraag 3: Welke vakgebieden van de Nederlandse gezondheidszorg zijn het meest en minst geschikt voor 

serious gaming? 

Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de meeste ondervraagde specialisten van mening zijn dat serious 

gaming toepasbaar is op alle vakgebieden binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Er zijn weinig vakgebieden 

welke echt dienen te worden uitgesloten. Dit komt mede doordat de bijdrage van een serious game voor de 

Nederlandse gezondheidszorg kan verschillen, van een deel van de informatie/boodschap overdracht 

(bijvoorbeeld cognitief, zoals in preventieve gezondheidszorg) tot een (complete) therapie, zoals een serious 

game tegen ADHD (Special ED Post, 2012).  

 

 

Deelvraag 4: Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten in de Nederlandse gezondheidszorg te 

verbeteren, aan te vullen of zelfs (gedeeltelijk) te vervangen? 

Serious games dienen eerder ter aanvulling of ondersteuning van traditionele instrumenten, methodes en 

therapieën dan ter vervanging. Daarbij moet duidelijk te zijn waar voor de serious game dient. Vervanging van 

traditionele instrumenten is wel mogelijk, maar erg moeilijk, mede doordat de Nederlandse gezondheidszorg 

vast zit aan protocollen en statuten. Vanzelfsprekend zal het aanbieden van een medisch product ter aanvulling 

of ondersteuning makkelijker aan de man te brengen zijn (zowel bij zorgaanbieder als bij zorgvrager) dan een 

product dat een complete therapie, methode of medicatie tracht te vervangen. Voor dit laatste is veel 

wetenschappelijk onderzoek en validatie nodig. Dit is echter geen gemakkelijke, snelle en goedkope weg. 

 

Gebruikers serious gaming: Mate van acceptatie: Voorwaarden voor acceptatie: 

Medische specialisten Wisselend maar voldoende Bewijs effectiviteit & leeftijd 

Zorgverzekeraars Hoog Bewijs effectiviteit & financiën 

Patiënten Middel-hoog Leeftijd 
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Deelvraag 5: Welke schakels van de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot serious 

gaming, zijn voor Monpellier Venture het meest geschikt om samenwerking mee aan te gaan omtrent het 

uitgeven van serious games? 

De zorgverzekeraars hebben een zeer centrale rol binnen de Nederlandse gezondheidszorg doordat zij 

beschikken over het geld dat beschikbaar wordt gesteld om de Nederlandse gezondheidszorg draaiende te 

houden. De macht van de zorgverzekeraars in combinatie met de hoge mate van bereidheid en acceptatie ten 

aanzien van serious gaming maken deze schakel tot de meest belangrijke voor Monpellier Venture.  

De schakel ‘onderwijs’ is tevens erg belangrijk en is een goede partij om samenwerking mee aan te gaan. Als 

serious gaming binnen de opleidingen van de artsen meer zou worden gebruikt zou dat als gevolg hebben dat 

de medische specialisten van de toekomst meer geneigd zullen zijn om serious gaming in te zetten als 

instrument bij hun behandeling. Bovendien zijn serious games geschikt voor het trainen en opleiden van 

medische specialisten. 

 

De schakel ‘onderzoek’ is eveneens belangrijk doordat bewijs zo belangrijk is voor de medische specialisten en 

zorgverzekeraars. Een samenwerking met een dergelijke partij zou de validatie van specifieke serious games 

mogelijk maken. Meer over een dergelijke samenwerking is te lezen op de aanbevelingen. 

 

 

Deelvraag 6: Waar bevindt serious gaming zich in de Nederlandse gezondheidszorg binnen de adoptiecurve 

van Everett Rogers en hoe zal deze trend zich in de toekomst ontwikkelen?  

Serious gaming binnen de Nederlandse gezondheidszorg zit nu in de overgang van innovators naar early 

adopters. Dit betekent dat voornamelijk de innovators en opinieleiders binnen de Nederlandse 

gezondheidszorg momenteel bereid zijn serious gaming in te zetten. Verwacht wordt dat serious gaming 

binnen de Nederlandse gezondheidszorg over ruim zes jaar zal overgaan van early majority tot late majorty. Dit 

zou betekenen dat serious gaming van af dat moment steeds meer mainstream en geaccepteerd wordt. De 

personen (zowel zorgaanbieders als zorgvragers) die zich voorheen terughoudend hebben opgesteld naar 

serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg zullen hier steeds meer gebruik van maken. De conclusies 

getrokken uit deze vraag zijn echter slechts indicatief omdat de ondervraagden het moeilijk vonden om een 

schatting te maken. 
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8. AANBEVELINGEN 
 

 

Aanbeveling 1 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

Aanbeveling 2 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

Aanbeveling 3 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 
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9. DISCUSSIE 

 

 

In dit hoofstuk kijk ik met een kritische blik terug op mijn onderzoek en concludeer aan de hand daarvan wat 

beter en/of anders had gekund. 

 

Vervolgonderzoek 

Deze informatie is vertrouwelijk en is daarom in deze externe versie weggelaten. 

Leerpunten 

Een onderzoek bestaande uit diepte-interviews bleek zowel voor- als nadelen te hebben. De interactieve 

dynamiek van het persoonlijk interview stond in mijn onderzoek garant voor vitale antwoorden en verrassende 

inzichten en wendingen tijdens het gesprek. Tevens bracht het mij in contact met de medische wereld doordat 

alle interviews op locatie hebben plaatsgevonden. Anderzijds bleek de dynamiek die een persoonlijk interview 

oplevert ook weerbarstig te zijn doordat de geïnterviewde zich niet altijd aan laat sturen waardoor het verloop 

van een diepte-interview onvoorspelbaar was. Leerpunt hieruit is dat het noodzakelijk is om als interviewer de 

helikopterview van het onderzoek te blijven behouden en tijdig bij te sturen. 

 

Een ander punt van kritiek gaat over de scheiding (afbakening) tussen serious gaming en ‘overige digitale 

instrumenten’ in de gezondheidszorg, zoals applicaties welke vaak onder de categorie eHealth vallen. De 

geïnterviewde specialisten maakten niet altijd goed onderscheid hier in, ook wanneer  duidelijk was gemaakt 

dat het onderwerp van het onderzoek ‘serious gaming’ was. Het is dan de taak van de interviewer om hier tijdig 

in bij te sturen. Dit werd dan wel gedaan, maar niet overal even consequent. Toch zijn de antwoorden in vrijwel 

alle gevallen bruikbaar voor dit onderzoek. Een goed voorbeeld wat dit punt van zelfkritiek illustreert is te lezen 

in het volgende citaat uit mijn veldonderzoek: 

 

‘Er is  wel een zorgverzekeraar die een applicatie heeft ontwikkeld waarbij patiënten hun klachten op 

een rijtje kunnen zetten en om het gesprek met de arts op te nemen. Daaraan wordt dan een 

beoordeling van de arts gekoppeld en verzonden naar de zorgverzekeraar.  Daar zitten dus wel 

ontwikkelingen in, al is dit voorbeeld eigenlijk geen serious game.’ – Bron is vertrouwelijk 

 

Bij een eventueel vervolgonderzoek zal ik meer controle houden op een strikte scheiding tussen mijn definitie 

van serious gaming en aanverwante onderwerpen.  
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Bijlagen 
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THEORETISCH KADER: DE ADOPTIECURVE VAN EVERETT ROGERS 
 

 

Adoptie kan volgens Everett Rogers worden omschreven als de beslissing van afnemers om een (voor hen) 

nieuw product of dienst te accepteren, door het aan te schaffen en te blijven gebruiken (De Gouw, T., de Geus, 

A.W., Smal, J.C.A., Buurman, R.H. (2003). Dit proces duurt over het algemeen langer dan een dag. Hierbij wordt 

dan een beslissingsproces doorlopen welke meerdere stadia kent. De vijf adoptiestadia zijn (De Gouw, T., de 

Geus, A.W., Smal, J.C.A., Buurman, R.H. (2003):
 
 

 

1. Awareness: bewustwording van het bestaan van het product. 

2. Interest: de afnemer gaat informatie zoeken. 

3. Evaluation: af afnemer weegt af of hij de innovatie zal uitproberen. 

4. Trial: de feitelijke probeeraankoop 

5. Adoption (acceptatie): de afnemer besluit volledig en gebruik te maken van de innovatie. 

 

Het is mogelijk dat een bepaalde product of dienst niet alle stadia doorloopt. Het product of dienst wordt als 

eerst aangeschaft door de genen die deze vijf stadia zeer snel hebben doorlopen. Vervolgens komen de rest 

van de ‘adopters’ achter deze snelle groep aan. Het is mogelijk om dit proces de visualiseren in een 

zogenaamde adoptiecurve. Deze adoptiecurve van Everett Rogers is een grafische weergave van het 

percentage nieuw bijgekomen kopers (adopters) van een product, afgezet in de tijd (De Gouw, T., de Geus, 

A.W., Smal, J.C.A., Buurman, R.H. (2003). Over het algemeen is deze curve normaal verdeelt in vijf verschillende 

‘soorten’ afnemers, welke adoptiecategorieën worden genoemd.  

 

De vijf adoptie categorieën zijn: (De Gouw, T., de Geus, A.W., Smal, J.C.A., Buurman, R.H. (2003) 

 

1. Innovators (2,5% van de totale afnemers) 

2. Early adopters (13,5% van de totale afnemers) 

3. Early majority (34% van de totale afnemers) 

4. Late majority (34% van de totale afnemers) 

5. Laggards (16% van de totale afnemers) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Grafische weergave van de adoptiecurve volgens E.M. Rogers. 

 

 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
42 

De vijf soorten afnemers hebben ook allen hun eigen ‘gemiddelde’ eigenschappen’ ((De Gouw, T., de Geus, 

A.W., Smal, J.C.A., Buurman, R.H. (2003): 

 Innovators hebben doorgaans een hoger inkomen, zijn hoger opgeleid, zijn jong, hebben een grotere 

geneigdheid om risico’s te nemen en hebben een grotere sociale participatie. 

 Early adopters zijn vaak opinieleiders en zijn bereid om nieuwe producten en concepten uit te 

proberen, met enige voorzichtigheid. 

 Early majority afnemers zijn voorzichtig maar adopteren nieuwe producten en concepten toch eerder 

dan de gemiddelde consument. 

 Late majority afnemers zijn sceptisch en adopteren nieuwe producten en concepten pas nadat de 

meerderheid dit al heeft gedaan. 

 Laggards afnemers zijn traditiegebonden en wantrouwen vernieuwingen. Pas nadat een vernieuwing 

traditie is geworden zullen zij dit afnemen en accepteren.  
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THEORETISCH KADER: SWOT-ANALYSE & CONFRONTATIEMATRIX  
 

 

De SWOT-analyse is een samenvattende analyse van de interne en externe factoren van een organisatie welke 

zich richt op vier onderdelen: de sterkten (Strenghts), zwakten (Weaknesses), kansen (Opportunities) en 

bedreigingen (Threats) (Smal, J.C.A. & Tak, A.A.M.M., 2002). 

 

De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen kunnen dan vervolgens worden samengevat en samengevoegd 

in een zogeheten SWOT-tabel waarbij de sterkten en zwakten onderdeel zijn van de interne analyse (heeft de 

organisatie wel invloed op) en de kansen en bedreigingen onderdeel van de externe analyse (heeft de 

organisatie geen invloed op) (Smal, J.C.A. & Tak, A.A.M.M., 2002). 

 

Zodra de vier onderdelen van de SWOT-analyse zijn benoemd worden deze tegen elkaar gezet en ontstaat de 

zogenaamde confrontatiematrix. Hierdoor worden de belangrijkste ‘kansrijke sterkten’ en ‘risicovolle zwakten’ 

zichtbaar (Smal, J.C.A. & Tak, A.A.M.M., 2002).  
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INTRODUCTIE SERIOUS GAMING VOOR GEÏNTERVIEWDE SPECIALISTEN 
 

 

De meeste geïnterviewde medische specialisten waren niet tot nauwelijks op de hoogte van de ontwikkelingen 

en/of het bestaan van serious gaming in de gezondheidszorg. Deze hebben vóór het interview via e-mail en/of 

alvorens het gesprek plaats vond een introductie en uitleg gehad in serious gaming met behulp van een 

smartphone.  

 

Wat zijn serious games? 

Serious games zijn games welke vermaak niet als doel hebben maar als middel gebruiken om een ‘serieus’ doel 

te bereiken. Serious games worden ook wel applied games genoemd.  

 

 

Voor wie zijn serious games? 

Serious games kunnen meerdere en verschillende doelen en doelgroepen hebben. De voornaamste en meest 

voorkomende doelen zijn educatie, training, informatie voorziening en preventie.  De doelgroepen kunnen 

worden opgesplitst in twee categorieën: particulier en zakelijk. 

 

Op particulier gebied zitten de zorgvragers. Dit zijn in feite alle burgers van Nederland die wel eens in 

aanmerking komen met de gezondheidszorg. Zij zullen deels de uiteindelijke eindgebruikers van serious games 

in de gezondheidszorg (kunnen) zijn. 

 

Op zakelijk gebied moet in het geval van Monpellier Venture worden gedacht medische specialisten. Deze 

nemen serious games af als zijnde een (hulp)middel bij het zorgproces of de educatie en training. Monpellier 

Venture richt zich niet op particulieren.  

 

De potentiële afnemers van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg zijn: 

 particuliere instellingen m.b.t. de gezondheidszorg; 

 (overheids)instellingen m.b.t. de gezondheidszorg; 

 (academische) ziekenhuizen;  

 opleidingsinstituten. 

 

In tabel 15 zijn een aantal serious games van Nederlandse bodem opgesomd om een deel van de mogelijke 

toepassingen van serious games te verhelderen. 

 

Tabel 15: Voorbeelden van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg welke zijn ontwikkeld door Nederlandse ondernemingen. 

  

Omschrijving serious game: Video URL & website uitgever: 

Interactieve lichtmuur voor jonge kinderen. www.youtube.com/watch?v=HTyzunIt0ho 

 www.nyoyn.com 

Serious game voor chirurgen (patiëntveiligheid). www.youtube.com/watch?v=-WJjLN7NHXQ  

 www.littlechicken.nl 

Serious game over drugsgebruik. www.youtube.com/watch?v=wYdczXTtOXU 

 www.ranj.com 

http://www.youtube.com/watch?v=HTyzunIt0ho
http://www.nyoyn.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-WJjLN7NHXQ
http://www.littlechicken.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=wYdczXTtOXU
http://www.ranj.com/
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INTERVIEW VRAGEN 
 

 

1.  Wist u van het bestaan van serious games in de gezondheidszorg? 

1.1 Zo ja, wat kunt u mij hierover vertellen?  

1.2 Zo ja, hoe hebt u hier over gehoord? 

1.3 Zo niet, wat weet u over eHealth en E-Learning? 

 

2.  Hoe denkt u over serious gaming als instrument in de gezondheidszorg? 

2.1 Denkt u dat patiënten serious games zouden accepteren en willen gebruiken? 

2.2 Denkt u dat zorgverzekeraars serious games zouden accepteren en willen gebruiken? 

2.3 Denkt u dat huisartsen serious games zouden accepteren en willen gebruiken? 

2.4 Stel dat serious games bewezen effectief zijn: zou u deze dan voor schrijven? 

2.5 Zijn er culturele barrières bij de medici, patiënten en/of zorgverzekeraars omtrent het gebruik van 

 serious games? 

2.6 Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten aan te vullen? 

2.7 Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten (gedeeltelijk) te vervangen?   

 

3.  Welke vakgebieden van de Nederlandse gezondheidszorg zijn het meest en welke het minst geschikt 

 voor serious games? 

3.1 Wat zijn de eisen om serious gaming te implementeren? 

3.2 Voorziet u problemen bij implementatie van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

 

4.  Waar, binnen de waardeketen van de gezondheidszorg, kunnen serious games het beste hun entree 

 maken voor de verdere distributie ervan? 

4.1 Wat vindt u van de gekozen structuur van deze waardeketen: komt deze overeen met de werkelijkheid? 

4.2 Welke ‘schakel’ is het meest geschikt als distributiepartij voor een uitgever van serious games? 

 

5.   Ziet u nu en later patiënten serious games als zijnde ‘medicijn’ afnemen? 

5.1 Zo ja, welke vakgebieden zijn daarvoor geschikt? 

5.2 Zo ja, waar zullen zij deze dan kopen? Internet, apotheker of drogist? 

5.3 Zo nee, waarom niet? 

5.4 Ziet u serious games in de zorg zonder validatie en/of wetenschappelijk onderzoek werken? 

 

6. In welk fase denkt u dat serious games in de Nederlandse gezondheidszorg zich momenteel 

 bevinden in de adoptiecurve van Everett Rogers?   

6.1 Hoeveel jaar duurt het voordat serious games in de Nederlandse gezondheidszorg verder komen dan 

 50% van de potentiële markt (m.a.w.: van early majority naar late majority) in de adoptiecurve van 

 Rogers? 
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FACTSHEET POPULATIE ONDERZOEK 
 

 

Interview 1  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 29-05-2012 

Beroep:  Huisarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 55 

 

Interview 2  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 08-06-2012 

Beroep:  Geriater 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: man 

Leeftijd: 40 

 

Interview 3  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 13-06-2012 

Beroep:  Huisarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 58 

 

Interview 4  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 20-06-2012 

Beroep:  Psychomotorisch therapeut 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 45 

 

Interview 5  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 06-07-2012 

Beroep:  Huisarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: man 

Leeftijd: 58 

 

 

 

sheet populatie onderz 
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Interview 6  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 06-07-2012 

Beroep:  Huisarts in opleiding (laatste jaar specialisatie) 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: man 

Leeftijd: 29 

 

Interview 7  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 13-07-2012 

Beroep:  Fysiotherapeut 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 53 

 

Interview 8  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 17-07-2012 

Beroep:  Jeugdarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 60 

 

Interview 9  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 24-07-2012 

Beroep:  Project Manager 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 30 

 

Interview 10  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 31-07-2012 

Beroep:  Raad van Bestuur 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 41 
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Interview 1  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 29-05-2012 

Beroep:  Huisarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 55 

 

Wat weet u al van serious games?  

Ik weet dat serious games voornamelijk worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Ik ben meer bekend met de 

term E-learning, waar serious gaming zeker onder valt. Ik heb zelf nog nooit echt met serious games gewerkt. 

De kennis die ik heb opgedaan op het gebied van serious gaming komt voornamelijk uit vakbladen en website 

van het huisartsengenootschap. Ook allerlei trendwatching bronnen spreken over welke kant de zorg op zal 

gaan. Hierin komen allerlei vormen van E-learning naar voren.   

 

Iedere Nederlandse huisarts moet ieder jaar tenminste 40 uur aan geaccrediteerde nascholing volgen. Als je 

serieus werk wilt maken van serious gaming bij huisartsen  moet dat in geaccrediteerde vorm. 

 

Met serious gaming kun je in feite droog trainen. Dit is voor een professional een hele goede manier van een 

soort kennisspiraal of vaardighedenspiraal. Je kunt een bepaalde oefening gemakkelijk opnieuw doen. Deze 

mogelijkheid wordt geboden omdat het een digitale wereld betreft. In mijn ogen is dit een van de grote 

voordelen van serious gaming in de gezondheidszorg. 

 

‘Leeft’ het instrument serious games onder de huisartsen? 

Ik denk het wel, maar vooral in de nieuwe generatie huisartsen. Die zullen dit instrument zeker verwelkomen. 

 

Denkt u dat serious games bepaalde medicijnen zouden kunnen vervangen? 

Ik geloof zeker dat serious games medicijnen kunnen ondersteunen, maar of ze medicijnen ook kunnen 

vervangen? Ik denk dat je dan een stap verder gaat dan wat je op dit moment kunt waarmaken. Ik ben het eens 

met de stelling dat wij veel te veel medicaties geven aan mensen, dus in die zin: daar ken best een hele boel 

van af. Als je dan dus een middel hebt dat dus veel minder bijwerkingen heeft, zoals serious games dus, kan dat 

een goede bijdrage leveren aan de gezondheidssector.  

 

Ik denk dat serious games vooral in het kader van simulaties heel erg nuttig kunnen zijn. Het lijkt mij fantastisch 

als bijvoorbeeld chirurgen kunnen oefenen d.m.v. een serious gaming simulatie. Tegenwoordig is het mogelijk 

dat chirurgen van afstand een operatie kunnen doen. Een fantastisch voorbeeld van hoe e-Health in staat is om 

de gezondheidszorg vooruit te helpen. De mogelijkheden van technologie binnen de gezondheidssector zijn 

enorm. Je moet je echter wel realiseren dat er altijd een kink in de kabel kan komen. Dit is bij onderwijs en 

mental health niet zo erg, maar als het gaat om levensbedreigende operaties en een computer faalt is dat heel 

erg. Je moet altijd een backup-plan hebben. Als je er van uit gaat dat de computer het wel goed zal doen kun je 

er nog wel eens bedrogen uit komen. Je moet het nog altijd zelf met je eigen handen kunnen, dat blijft 

essentieel.  

 

Denkt u dat patiënten serious gaming zouden omarmen, accepteren? 

De patiënt bestaat niet. Ik denk dat je daarin ook een bepaalde voorhoede hebt. Een groep die bijvoorbeeld 

zegt: doe mij maar een dergelijk ‘medicijn’, dan kan ik dat zelf regelen, zelf mijn tijd indelen en heb ik jullie niet 

zo nodig. Die groep patiënten zal er wel zijn. Wat wij in de geneeskunde vaak doen, is dat wij jumpen naar 

conclusies. Er is één leuk onderzoekje, en gelijk wordt er gedacht dat dit het ei van Columbus is. We hebben de 

afgelopen 20 jaar geleerd dat we zo iets met deugdelijk bewijs moeten onderzoeken. Serious games zijn relatief 

nieuw, dus het is begrijpelijk en logisch dat dit in de ogen van velen nog niet is bewezen. Dit zeg ik niet om 
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serious gaming in de gezondheidszorg tegen te houden, maar laat nou alsjeblieft vanaf het begin zien dat het 

werkt. Dan krijg je ook dat de beroepsgroep daar op in gaat. Een goed voorbeeld kunnen we vinden in de 

alternatieve geneeskunde. Nederlandse huisartsen zijn niet zo van de alternatieven, maar ondertussen weten 

wij wel dat Mindfulness, een soort zen meditatie, bewezen effectief is als het gaat om terugval van depressieve 

patiënten. Als je dan zegt dat het uit een zen-Boeddhistische traditie komt, dan vindt de ‘moderne mens’ dat 

vreemd, ondanks dat het bewezen is. 

 

Is er een bepaalde doelgroep patiënten die meer of minder geschikt is voor serious games? 

Bepaalde patiënten hebben echte de groepsdrang nodig om resultaat te boeken, maar er zijn ook patiënten die 

liever alleen, zelfstandig en flexibel zijn. Voor die mensen zijn serious games een goed instrument. Neem 

autisten als voorbeeld. Die vinden alleen zijn juist fijn en hebben het liefst een computer tegenover zich 

aangezien zij moeite hebben met groepsprocessen. 

Ouderen zouden serious games ook kunnen accepteren, maar dan moet het wel goed ontwikkeld zijn. Simpel 

en duidelijk, dummy-proof dus. 

 

Cultuur-technisch gezien kan er dus een barrière ontstaan tussen patiënt en oplossing (zoals medicatie), 

ondanks de harde (wetenschappelijke) bewijzen van de effectiviteit ervan? 

Inderdaad. Dit wil dus ook zeggen dat als over, bijvoorbeeld 10 jaar, algemeen aanvaard is dat serious games 

effectief zijn in de gezondheidssector, dit nog geen garantie is voor het succes van serious games als medicijn 

bij patiënten. Aan de andere kan kun je zeggen dat je gaming anytime, anyplace en anywhere kunt doen. Je 

hoeft niks in te slikken en het doet geen pijn of wat dan ook. Kortom: het lijkt een hele aantrekkelijke methode 

voor patiënten. Je moet dan uiteraard wel in staat zijn om aan te tonen dat het werkt. Validatie is daarbij 

belangrijk, maar dat is nog niet het zelfde als evidence, welke gaat over de significatie: het verschil tussen 

mensen die een bepaalde medicatie wel- en niet hebben gevolgd. Dus wat ik zeg is: ja, nieuwe richting is 

veelbelovend, maar vanaf moment één moet je evidence proberen te krijgen, want dan haal je het uit de 

hobby hoek. 

 

In welke deelgebieden van de gezondheidszorg kan serious gaming het beste worden toegepast? 

 Procedures gezondheidszorg (training, educatie & simulatie) 

 Geestelijke gezondheidszorg (coaching van patiënten) 

 Publieke gezondheidszorg 

 

Met levensechte beelden van serious games kunnen veel verschillende scenario’s (zoals rampscenario’s) 

kunnen in simulaties heel goed worden getraind. Dergelijke simulaties in het echte zijn uiterst kostbaar. Moet 

je vaak denken in tienduizenden euro’s tot zelfs tonnen. En je kunt ze dan ook maar één keer gebruiken. Games 

daarentegen vaker. 

De gezondheidszorg is vreselijk duur. Economisch gezien valt er zeker op het gebied van educatie een hoop te 

besparen door serious games in te zetten. Denk hierbij aan het besparen van docenten.  

 

Kunt u op- en of aanmerkingen geven op de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious 

games, zoals te zien op deze afbeelding (opgesteld door Jurriaan van Rijswijk)? 

Het is opvallend dat de overheid bovenin staat. Sinds 2006, met de invoering van de basiszorg, is het zo dat de 

verzekeraar regisseur is. De verzekeraar zou in dit plaatje dus eigenlijk een centralere rol moeten krijgen dan 

hier te zien is. Dit is niet wat ik vind, dat is wat de overheid zegt. De overheid laat via de geldstromen steeds 

duidelijker zien dat het de verzekeraar is die bepaald wat een patiënt voor zijn of haar geld krijgt, of niet. De 

macht ligt bij de verzekeraar. Dit is een machtsverschuiving: van overheid naar verzekeraars. Vroeg of laat 

loopt de verzekeraar ook tegen beperkingen en moet weer bij de overheid aankloppen over of iets wel of niet 

kan. In werkelijkheid echter, is de overheid toch de regisseur en de verzekeraar de regisseur-assistent. De 

overheid wil niet direct worden aangesproken door de burgers als het fout gaat. Het is als het ware een 
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disclaimer van de overheid. Dat brengt voor ons, de zorgaanbieder ook het probleem (conflict) dat wij vaak van 

het kastje naar de muur gestuurd worden. De overheid zegt dat je bij de verzekeraar moet zijn, en de 

verzekeraar zegt dat je bij de overheid moet zijn. 

 

Ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn er grote onderzoeks-potten, met name ZonMw en 

het innovatiefonds. Dit zijn potten met geld welke beschikbaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de 

Nederlandse gezondheidszorg. Dit is echter wel onder strikte voorwaarden. Het is, zeker voor commerciële 

ondernemingen, niet makkelijk om hier beroep op te doen. 

 

Het is natuurlijk zo dat farmacie bedrijven een R&D afdeling hebben. Ondertussen heeft ook elke zichzelf 

respecterende beroepsgroep een wetenschappelijke vereniging. Dit hebben wij als huisartsen natuurlijk ook bij 

het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap). Deze wetenschappelijke verenigingen hebben allemaal hun 

eigen federatie, de orde van medische specialisten. Veel nieuwe ontwikkelingen worden in deze verenigingen 

gestart. Hier wordt melding van gemaakt in allerlei wetenschappelijke vakbladen. Bij alle zorgaanbieders is er 

dus altijd wel een stuk(je) R&D. 

 

Waar binnen de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals te zien op deze 

afbeelding (opgesteld door Jurriaan van Rijswijk), kunnen serious games het beste hun entree maken voor 

verdere distributie? 

Dit vind ik een lastige vraag. De doelgroep van uitgevers van serious games varieert dus van studenten tot 

artsen in opleiding, tot hooggeschoolde professionals, maar ook Raden van Bestuur en zelfs ook patiënten. Dit 

zijn dus nogal wat verschillende soorten mensen. Dat is één. Ten tweede, denk ik dat de ontwikkeling van 

serious game een hele dure business is. Dit weet ik echter niet zeker, dat weet jij beter. Voordat je een game 

helemaal klaar hebt van A tot Z, dan praat je denk ik over tonnen. Wat dan belangrijk is om te weten: wat is 

mijn ROI (Return On Investment), binnen hoeveel tijd verdien ik de investering terug en wat is de doorlooptijd 

van een dergelijke serious game? Ik kan mij namelijk voorstellen dat na 5 jaar een serious game gereviseerd 

moet worden. Het financiële plaatje is dus erg belangrijk. Wanneer is een universiteit bereid om 50.000 euro te 

investeren? Dat is ongeveer een derde van een faculteit.  

 

De cruciale vraag bij een nieuwe ontwikkeling zoals serious games is: welk probleem lost het op? Dit kun je op 

patiënt-niveau doen door jezelf bijvoorbeeld af te vragen: lost het schizofrenie op, en wat betekent dat dan 

voor de lange termijn? Op student-niveau: wat ga ik trainen en hoe gebeurt dat nu? Wat kost het nu en wat 

kan het dan gaan kosten door het inzetten van een serious game? En op professional-niveau is het belangrijk 

dat de professional in zijn eigen tijd kan trainen, niet op een afgesproken moment, zonder dat hij of zij daar 

andere mensen bij nodig heeft.  
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Interview 2  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 08-06-2012 

Beroep:  Geriater 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 40 

 

Wat kunt u mij vertellen over serious games? 
Ik ben met name vertrouwd met serious games in de gezondheidszorg. Ik ben daarmee in aanraking gekomen 

via Monpellier Venture. Daarbij heb ik ook meegeholpen om een serious game voor coschappen geriatrie te 

ontwikkelen, genaamd Geriatrix. Inmiddels weet ik dus dat serious games zich niet beperkt tot één terrein, 

maar breder inzetbaar is. Het wordt met name als hulpmiddel ingezet voor onderwijs.  

 

Ziet u een verband tussen serious games en eHealth? 

Serious gaming en E-learning sluiten aan bij de (medische) professional en eHealth sluit aan bij de gebruiker, de 

klant, de patiënt. Er zijn dan ook al meerdere games ontwikkeld specifiek voor bepaalde patiënten. De 

eindgebruikers verschillen dus.  

 

Denkt u dat de eindgebruikers van serious games dit instrument zouden accepteren? 

Ik denk inderdaad dat je serious games altijd moet zien als een instrument en geen doel opzicht. Het moet in 

dienst zijn van een bepaald doel wat je wilt bereiken voor die eindgebruiker. In dit geval denk ik dat er een 

verschil zit tussen jongere en oudere gebruikers. Jongeren worden namelijk veel meer grootgebracht met 

allerlei digitale middelen. Het gebruik van serious games onder die doelgroep is dan ook makkelijker te landen. 

Bij ouderen is dat denk ik wat moeilijker maar niet perse onmogelijk.  

 

Wat ik ook nog interessant vind, en dat weet ik niet uit onderzoek, is in hoeverre mensen toch nog contacten 

en menselijke interactie missen bij een dergelijk instrument. De evaluatie en nabespreking van een serious 

gaming sessie zou moeten worden nabesproken en beoordeeld, door een echt persoon. Serious gaming op 

zichzelf staand zal niet werken, het moet ergens in ingebed zijn.  

 

Hoe is de acceptatie onder uw collega artsen omtrent serious gaming? 

Ik denk dat gemiddeld genomen een verschil zal zijn in de leeftijd van mijn collega’s. Jongere artsen zullen 

eerder geneigd zijn om een dergelijk instrument in te zetten. Dit zal echter ook van arts tot arts verschillen. Hoe 

open staan ze voor nieuwe dingen? Leeftijd zegt daarin niet alles. De collega’s die ik persoonlijk ken staan daar 

wel open voor, maar zijn tegelijk ook altijd kritisch. Wat levert het nou extra op boven het bestaande 

onderwijs? Wat is nou echt de meerwaarde? Dat vind ik zelf ook nog altijd interessante vragen.  

 

Zit er volgens u ook een verschil in de mate van acceptatie per vakgebied? 

Een vakgebied wat een beetje vooruit loopt is denk ik de heelkunde omdat die met name vaardigheden kunnen 

trainen. Daar is al best veel over te doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld minimaal invasieve operaties.  Marlies 

Schrijven van het AMC zit daar al, maar ook in Groningen (UMCG) doen ze al heel veel samen met Grendel 

Games om die vaardigheden te trainen. Het zit  ‘em ook heel erg in het trainen van acute operaties. Bij de 

geriatrie heb je meer een besluitvorming, een wikken en wegen waarbij het verschil tussen goed en fout veel 

moeilijker is om te onderkennen. De inzet van serious games is daarbij een veel grotere uitdaging. Bij acute 

gevallen is het geprotocolleerd en is het dus duidelijk wanneer je wat moet doen. Dat is dus heel makkelijk om 

in een game te vatten. Het zelfde geldt voor handvaardigheden. 
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Hoe zal de acceptatie zijn onder de zorgverzekeraars?  

Ik denk dat zij het innovatief zullen vinden, allemaal mooi mooi mooi, maar uiteindelijk is de bottomline: werkt 

het en is het goedkoper? Daar zullen zij op beoordelen. Kun jij laten zien dat het werkt en goedkoper is? 

Behalve natuurlijk dat het weer zo innovatief is dat zij in hun PR kunnen zeggen: ‘wij hebben dit ontwikkeld’.  

Als een soort van uithangbord dus van hoe zij de patiëntenzorg willen verbeteren.  

 

Het zou bijvoorbeeld met minder mensen kunnen. Dit kan leiden tot besparingen. In de psychiatrie zijn er ook 

al zelfhulp programma’s waarin patiënten sessies moeten doen waardoor je uiteindelijk minder psychologen 

nodig hebt. En als dat effectief is, dan is het ook rendabel.  

 

Zorgverzekeraars hebben een grote vinger in de pap, soms tot teleurstelling van de dokters. Die zeggen dan dat 

de zorgverzekeraar ze niet moet gaan vertellen hoe zij hun werk moeten doen. Zorgverzekeraars sturen op wat 

zij vergoeden op basis van wat zij zinvol vinden en niet. Ze beoordelen ook ziekenhuizen en sluiten daarmee 

dan ook wel of geen contracten.  

 

Waar valt financiële winst te behalen door het inzetten van serious games? 

Als je naar patiënten perspectief bekijkt zit de winst bij zelfwerkzaamheid, patiënten participatie en 

zelfmanagement. Je kunt bijvoorbeeld een kind dat zelf zijn diabetes leert regulieren middels een serious game 

is natuurlijk een stukje zelfmanagement, dat hij het zelf kan doen en dat verpleegkundigen en dokters dat dus 

niet meer hoeven te doen. Preventie is hier ook een onderdeel van. Stel dat je kunt bewijzen dat een serious 

game effectiever is dan die Postbus 51 reclamespotjes, dan zit daar natuurlijk ook preventieve winst in. Het 

aantonen van dergelijke besparingen is echter wel lastig. De voornaamste kostenbesparing zijn toch wel de 

mensuren die door serious games kunnen worden bespaard. Mensuren zijn namelijk heel duur. Serious games 

zullen niet per definitie leiden toch kostenbesparingen. Het kan ook juist meer gaan kosten en is sterk 

afhankelijk per geval.  

 

Zeker in de gezondheidszorg kun je ook denken aan secundaire winst, door bijvoorbeeld het kostenbewustzijn 

aan te leren middels een game. Kostenbewuste dokters zouden in de toekomst potentieel voor minder kosten 

kunnen zorgen. Kostenbewustzijn kweken is nog niet meteen kosten het zelfde als minder kosten maken. Maar 

uiteindelijk denk ik wel dat het wel zal leiden tot kostenreductie.  

 

Wat zijn de eisen om een middel als serious games in de markt te zetten? 

Ik denk dat er weinig markt is voor ‘Oh, wij hebben een leuk iets, koop dat maar en ga dat maar spelen.’. Het 

moet in een soort onderwijssetting zijn, in een opleiding. Ik denk dat je het dus daar moet vermarkten en niet 

in de particuliere doktersmarkt. Voor patiënten moet het denk ik makkelijk toegankelijk zijn, niet duur dus. Of 

het moet natuurlijk vergoed worden. Als er extra kosten komen voor de zorgvrager, dan zal dat niet zo snel 

lukt, of het moet een zeer sterk bewezen product zijn waar je niet omheen kunt. Maar ik denk nu dat het 

voornamelijk een add-on is, een toevoeging. Daarom denk ik dat je daarvoor geen geld kunt vragen aan de 

patiënt zelf. Als het niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars, dan kun je weer ongelijkheid krijgen tussen 

de armen en de rijken. 

 

In welke vakgebieden van de Nederlandse gezondheidszorg ziet u serious games het beste toegepast 

worden? 

Ik denk dat het voor de patiënt al veel wordt gedaan voor mental health. Voor psychiaters heb ik niet goed 

zicht in, maar denk ik dat dat niet zo groot is. Ik denk dat je serious gaming heel goed kunt inzetten waar 

vaardigheden vereist zijn. Relatieve handvaardigheden of het uitwerken van hele rechtlijnige protocollen, daar 

is denk ik een goede markt voor te vinden. Maar ik zou graag zien dat serious games juist in de wat moeilijker 

markten zouden komen. Ik denk dat een dergelijke serious game dan moet aanzetten tot reflectie en discussie. 

Dit heeft veel betrekking tot artsen in opleiding. Obesitas is ook een belangrijke toepassing. Als je iedere dag 
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een uur moet gaan hardlopen en je vindt dat niet leuk, dan gaat dat niet werken. Dan kun je wel zeggen tegen 

mensen dat ze dat moeten doen, dan gaat het toch niet gebeuren. Door het leuk te maken kweek je dat 

mensen dat leuk zouden kunnen vinden. Dit zit ‘em in gedragsverandering. Gedragsverandering is moeilijk te 

realiseren, dus als je iets dat normaal niet leuk is, opeens leuk kan maken, valt daar veel winst te halen. 

 

Is een virtuele apotheek met serious games voor de gezondheidszorg denkbaar? 

Natuurlijk kan dat. Als in de marketing wordt gezegd: dit is de game waarin u in 5 weken tijd 5 kilo 

gewichtsverlies kunt realiseren als u dit maar volgt, dan denk ik dat daar zeker een markt voor is. Een deel van 

de medicijnen is natuurlijk echte commercie en reclame. Wat er wordt geclaimd is namelijk niet altijd waar. Als 

het echter allemaal waar is, dan kan het ook via de reguliere apotheker worden verspreid en worden vergoed 

door de zorgverzekeraar. Dit heeft te maken met evidence en de bereidheid van de zorgverzekeraar om 

daarvoor te betalen.  

 

Speelt cultuur bij de zorgverzekeraars ook een rol? Conservatief versus innovatief? 

Deels gaan de zorgverzekeraars ook maar mee met wat het volk wil. Bijvoorbeeld die hele homeopathie. 

Daarvan is niets bewezen, maar het werd wel vergoed. Dat is natuurlijk heel kwalijk.  

 

Is onderzoek en dus bewijs dus niet per definitie nodig? 

Je moet wel echt iets hebben dat werkt, niet alleen voor de commercie omdat het verkoopt. Maar dan ben ik 

wel echt de dokter die spreekt, en geen commercieel persoon. Bij de apotheek wordt natuurlijk van alles 

verkocht. Druppeltje dit, druppeltje dat, en dan zou je weerstand worden vergroot. Dat is natuurlijk allemaal 

onzin, maar het verkoopt. Mensen willen nou eenmaal iets aan hun eigen gezondheid kunnen doen. Daar is 

een hele markt voor met mensen die daarvoor willen betalen. Onderzoek is niet per se nodig. Goede 

argumenten kunnen in sommige gevallen ook volstaan, mits deze logisch, plausibel zijn. Enthousiasme en 

verkoopkwaliteiten spelen hierbij ook een rol. Heel veel, ook in onderwijs, is nog niet zo evidence-based en is 

er toch gekomen. 

 

Verwacht u dat er cultuur-barrières serious games in de weg zouden kunnen zitten? 

Ik denk dat er met gezonden kritiek wordt gekeken van: wat is nou leuk, maar helpt het wel? Als je kunt 

aantonen dat serious games een meerwaarde hebben staan mijn collega’s er wel voor open. Het heeft 

natuurlijk ook te maken met de generaties (oudere of nieuwere generaties artsen).  

 

Hoe zal het gaan met serious games in de gezondheidszorg in de toekomst? 

Ik denk dat het in de komende 2 jaar nog zo door gaat dat het zich aan het oriënteren is, hetgeen al veel 

gebeurt. Ik denk daarbij ook dat het gaat groeien. Over 10 jaar moet het ook uitgekristalliseerd zijn: waar werkt 

het wel en waar niet? Waar nu dus vooral veel vragen zijn, zullen er de komende 10 jaar steeds meer 

antwoorden op die vragen gaan komen. Er zullen zeker niches zijn waar serious gaming zichzelf bewezen heeft, 

en er zijn dan ondertussen ook heel veel dingen waar het zich niet bewezen heeft.  

 

De klant als medische bedrijf zal serious games zeker omarmen. In de klant als patiënt zouden misschien wel 

wat meer commerciële alternatieven een rol gaan spelen, vooral bij de generatie die nu 10 tot 30 is, en dan dus 

20 tot 40 zullen zijn. 

 

Waar, binnen de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot serious games, dient 

Monpellier Venture als serious gaming architect zich aan te sluiten en te richten voor het aanleveren van 

serious games? 

Voor het bewijs krijgen moet je bij het onderzoek zitten, en met name onderzoek van onderwijs. Voor het grote 

geld met je bij de zorgverzekeraars zijn. Maar die willen dan wel eerst evidence zien en meerwaarde. 

Bij de overheid, beleid en financiering, is dat denk ik heel lastig binnenkomen. Daarin kun je hoogstens invloed 

uitoefenen op het beleid zodat het op de agenda wordt gezet. De overheid maakt het niet uit hoe de 
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gezondheidszorg wordt verbeterd. Of dat nou met serious games is of iets anders, dat zal ze een worst wezen. 

Als het maar wordt verbeterd.  

 

De zorgvrager is natuurlijk een potentiële  markt. Dan moet je in de markt gaan zitten waar nu ook al veel geld 

verdiend wordt: gezondheidsproducten. Mogelijk dus bij de drogist. 

Via de beroepsgroepen kun je medische professionals bereiken voor serious gaming met trainingsdoeleinden, 

E-Learning.  
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Interview 3  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 13-06-2012 

Beroep:  Huisarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 58 

 

Bent u bekend met serious games? 

Nee, ik hoor hier nu pas voor het eerst iets over. 

 

Wat kunt u mij vertellen over eHealth eh E-Learning? 

Het is een medische vorm van informatie, een uitwisselingsplatform betreffende de gezondheidszorg maar dan 

via de elektronische snelweg. Ik kom het ook regelmatig tegen in vakbladen. In onze huisartsenpraktijk hebben 

wij ook e-consult waarbij mensen via de computer een medische vraag kunnen stellen. Niet elke huisarts doet 

hier echter aan mee. Ikzelf doe daar niet aan mee want ik denk niet dat e-consult voor mij meer oplevert. Ik 

denk dat het antwoord van mij opnieuw een vraag oproept bij de patiënt. Als ik dezelfde patiënt aan de 

telefoon zou hebben is er een directe koppeling. Een dergelijke e-consult zou dan toch een een-weg 

communicatiemiddel zijn en daarvoor een heilloze weg zijn. Bovendien ziet mijn inbox iedere dag vol met 

allerlei acties, dus ik probeer daar nog even afstand van te nemen.  

 

Hoe denkt u over serious games in de gezondheidszorg? 

Het zal er beslist wel van komen want ik denk dat de nieuwe generatie zo opgevoed is met beeldschermen en 

ook om op die manier informatie tot zich te nemen, dat dat een middel is. Daar zitten echter een aantal 

kanttekeningen bij, want hoe betrouwbaar en hoe goed en relevant is zo’n serious game? En wat doe je met 

die informatie? Stel dat je een patiëntgerichte game zou hebben ten aanzien van een bultje in je hals. Stel dat 

je dan als patiënt wilt weten of je je dan zorgen moet maken. Aan de ene kant denk ik: ja, je kunt er wat mee 

uitfilteren, maar van de andere kant kan het ook een hoop onrust geven omdat de patiënt en leek niet kan 

relativeren en niet de verbanden kan zien, hetgeen een opgeleide arts wel kan. Ik zie wel een rol, maar wel een 

beperkte. Ten aanzien van patiëntbewaking, zoals diabeten, is het goed toepasbaar. Bewaking op afstand dus 

in dit geval, met daaraan gekoppeld: wanneer wel bellen en wanneer niet. Maar altijd zal er bij moeten staan: 

als je het niet vertrouwd, neem dan contact op met de arts. Dit heeft niks met de game te maken, maar meer 

met de juridische aspecten, zoals aansprakelijkheid. Denk hierbij dus aan een disclaimer. Ik vraag mij echter af 

hoe ver we kunnen gaan met dat soort dingen (serious games). 

 

Ziet u serious games toegepast worden voor educatieve doeleinden in de gezondheidssector? 

Voor educatie kan het een goed middel zijn. Een hoop simulatieprogramma’s ten aanzien van bijvoorbeeld 

robotchirurgie zijn al ontwikkeld. Ten aanzien van ingrepen lijken serious games mij goed toepasbaar. In het 

huisartsenvak bij het maken van beslissingen tussen wel of geen spoed en welke vragen er gesteld dienen te 

worden, een dergelijk simulatie programma zou kunnen worden gebruikt. In de opleiding tot arts denk ik dat 

serious games een goed middel kunnen zijn om het interessant, leuk en uitdagend te houden. 

  

Denkt u dat patiënten serious games in de gezondheidszorg zouden kunnen accepteren? 

Ik denk dat er zeker een beperkte groep is die dat zeker zou kunnen accepteren. De groep van de 50-plussers 

zouden hier meer moeite mee hebben, maar de jongeren niet. 

 

Ziet u de zorgverzekeraars serious games als middel accepteren? 

Ik zie het nog niet. Er zijn allerlei zorgverzekeraars die hulplijnen hebben, maar ik heb het idee dat na de 

aanvankelijke introductie, een jaar of 5 a 10 geleden, het geen enorme vlucht heeft doorgemaakt. Ik verwacht 

dan ook niet dat dit een interessant middel zou zijn voor zorgverzekeraars.  
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Alhoewel, er is  wel een zorgverzekeraar die een applicatie heeft ontwikkeld waarbij patiënten hun klachten op 

een rijtje kunnen zetten en om het gesprek met de arts op te nemen. Daaraan wordt dan een beoordeling van 

de arts gekoppeld en verzonden naar de zorgverzekeraar.  Daar zitten dus wel ontwikkelingen in, al is dit 

voorbeeld eigenlijk geen serious game. Serious games zouden mogelijk ook wel ingezet kunnen worden, maar 

dan wel als hulpmiddel, niet als vervanging.  

 

Speelt cultuur een rol bij de implementatie van serious games in de gezondheidszorg? 

Iedere mens wil op een bepaalde manier een antwoord hebben wat een beetje in zijn denk- en leefkader valt. 

Ik hoef bij iemand die houthakker is geen uitgebreid psychologische behandeling te houden als hij last heeft 

van zijn pols. Een directeur van een hoge firma die van de zelfde aandoening last heeft kan ik op een andere 

manier een uitleg op geven. Ik pas mij daar dus op aan. De manier waarop ik mijn informatie over draag is 

patiënt- en persoonsgebonden. Omdat ik die mensen ken weet ik op welke manier ik dat op de beste manier 

kan vertellen zodat dat het duidelijkst is. In die zin mis je dat bij die apps of serious games wel dat aspect. De 

informatie van serious games ansicht kan dan wel het zelfde zijn, maar de geruststelling, wat toch in feit 90% 

van het vak is, is maatwerk. 

 

Zijn serious games in staat om traditionele methoden aan te vullen? 

Ja, dat denk ik wel. Zelfs om te verbeteren. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld visueel ingesteld en anderen 

weer auditief.  

 

En een gedeeltelijke vervanging van de traditionele methoden? 

In sommige gevallen zou het een aantal traditionele methoden kunnen vervangen. Denk hierbij aan de 

robotchirurgie en andere gecompliceerde operaties. Het maakt wel verschilt uit of een robotchirurg al 60x een 

blinde darm heeft verwijderd in een simulatie dan 1x onder supervisie van iemand die daar naast staat. 

 

Zou een serious game ooit een medicijn kunnen zijn? 

Ik weet het niet. Ons vak is geweldig ingewikkeld. De vraag bijvoorbeeld: serious gaming moeheid, in noem 

maar iets, daar zijn vast dikke boeken over geschreven. Hoe kun je elektronisch vangen in een programmaatje 

van 4-5 minuten? Ik heb dat dat alleen maar deelprogramma’s kunnen zijn, want het is niet in zo’n korte tijd te 

vangen. Zelfs niet de vraag: is het iets, of is het niks? Dus als het gaat over diagnostische tools voor een patiënt 

of een geruststelling, ik weet het niet. 

 

In welke vakgebieden, binnen de Nederlandse gezondheidszorg, kunnen serious games volgens u toegepast 

worden? 

Ik zie eigenlijk alle vakgebieden wel zitten, behalve de geestelijke gezondheidszorg. Daarin speelt namelijk het 

gevoel en de beleving zo’n sterke rol dat je de objectieve informatie die je met een game probeert als kapstok 

te houden wordt helemaal overvleugeld door de emotionaliteit. Dat kun je niet in één richting doen. Emotie is 

dubbel. Zelfs een gevechtsfilmpje of gevechtsgame is enkel. Dat is geen geweld, dat is handigheid voor de gene 

die het bedient. Daarom zie ik het in de psychiatrie helemaal niet zitten. 

 

Een serious game dat zich richt op schizofrenie probeert goedgekeurd te worden door de FDA als medicijn. Er 

zijn namelijk sterke aanwijzingen naar de effectiviteit ervan. Kunt u zich hier iets bij voorstellen? 

Helemaal niets. Er zit ook macht achter games of gameontwikkelaars om iets te verkopen. En dat is in de rest 

van de wereld natuurlijk ook. In de farmaceutische industrie probeert men ook medicijnen te verkopen. Je kunt 

je ook bij dat soort medicijnen afvragen: wat is bewezen? 

 

Er is een tijd geweest, toen ik zo oud was als jij, dat Schizofrene mensen door de muziek van Frank Zappa and 

The Mothers of Invention psychoses konden krijgen. Dat was toen zo goed als bewezen. Dit zou komen door de 

gecompliceerde muziek die Zappa maakte. En inderdaad, ik heb wel eens een patiënt gezien die tripte en flipte 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
57 

of een psychose schoot bij zijn muziek. Maar de vraag is natuurlijk: ook honderden deden dat niet. De vraag is 

natuurlijk of iemand, omdat ie  op de rand van een psychose zit, naar deze muziek luisteren omdat ie daar 

houvast aan heeft, of dat die muziek ook zo’n chaos in zijn hoofd ook versterkt waardoor ie in de psychose 

schiet. Dat is nooit bewezen. Dit zeg ik om je een idee te geven over wat voor ideeën er zijn en wat voor 

belangen er achter bepaalde ontwikkelingen kunnen zitten.  

 

Waar binnen de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals te zien op deze 

afbeelding, kunnen serious games het beste hun entree maken voor verdere distributie? 

Ik denk bij onderwijs. Onderwijs bij de beroepsgroep welke begint bij de algehele arts opleiding en daarna naar 

de meer specialistische opleidingen. Als je zou beginnen op middelbare school niveau naar patiënt niveau, dat 

dat een doelgroep is die heel erg vertrouwd is met digitale middelen. Uit strategisch belang zou ik als 

beginpunt dus kiezen voor de jonge generatie.  

 

Via verenigingen en beroepsgroepen zou je artsen kunnen bereiken, zoals de Nederlandse Huisartsen 

Genootschap (NHG). Zij hebben namelijk een goede naam en zijn kritisch. 

 

Denkt u dat het mogelijk is dat zorgvragers in de toekomst serious games als zijnde een medicijn of 

hulpmiddel zelf zouden kunnen afnemen? 

Ik geloof heel sterk in interactie tussen professional en de klant. Ik zie dat dus niet zo snel gebeuren. Wat ik wel 

geloof is dat je vanuit thuis of werk via de moderne communicatie, interactief met beeld en geluid, een hoop 

mogelijkheden zijn. Je kunt bijvoorbeeld een videoconsult hebben via een live stream met je huisarts. Uiteraard 

heeft dat ook een aantal beperkingen. Ik geloof bijvoorbeeld wel dat een fysiotherapeut via videobeelden 

bepaalde oefeningen kan voordoen, zodat de patiënt thuis kan blijven. 

Serious games kunnen nooit helemaal een vervanging zijn ergens van zijn, alleen een hulpmiddel. Voor de 

eenvoudigere of herhalende dingen denk ik dat het wel gaat komen. Dit is echter een algemene digitaliserings 

trend die niet zo zeer betrekking heeft op serious gaming. 

 

Ziet ut serious gaming werken zonder validatie en wetenschappelijk onderzoek? 

Nee, ik kan mij daar geen beeld bij vormen. 
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Interview 4  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 20-06-2012 

Beroep:  Psychomotorisch therapeut 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 45 

 

Bent u al bekend met serious gaming? 

Ja. Ik ben bekend met verschillende serious games op allerlei gebieden, van personeel tot en met cliënt. 

 

Waar kent u serious gaming van? 

Via het internet, Twitter. Eigenlijk via alle digitale informatiebronnen die je maar te pakken kunt krijgen, maar 

ook via-via. 

 

Wat denkt u van serious gaming als instrument in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Ik denk zelf wel dat het een bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg, vooral in de ondersteuning. Ik zie het 

niet als  vervanging van de hulpverlener, maar ik zie het wel als ondersteuning bij de therapie waardoor de 

hulpverlener minder aanwezig hoeft te zijn of efficiënter kan werken in de tijd die daarvoor is omdat het 

makkelijker is om dat mee te nemen en dat thuis te doen. Dus de interventies die je in face to face contacten 

doet, kunnen worden uitgebreid en doorverwerkt in het dagelijks leven. Ik zie daar dus zeker de meerwaarde 

van in. Serious gaming kan ook dienen als het begin van een contact, in het voortraject, waardoor men 

misschien eerder hulp zal zoeken. 

 

Denkt u dat de patiënten serious gaming zouden accepteren? 

Ik denk uiteindelijke wel. Er zullen ook altijd patiënten zijn die daar niks mee hebben. Het verschilt natuurlijk. 

Iemand die al wat met gamen heeft zal dat eerder oppikken dan iemand die helemaal anti-computer is. Dat 

houd je sowieso. Over het algemeen vinden mensen gamen wel leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is om de 

doelgroep in kaart te brengen om de game dan op te richten. Als je de game richt op de verslaafde mannen, 

dan zul je eerder aansluiting vinden met een wat hardere game dan met een softe game. Dus: wat is de 

doelgroep, waar gaan wij ons op richten en hoe kunnen wij die doelgroep aanspreken.  

 

Denkt u dat zorgverzekeraars serious gaming zouden kunnen accepteren? 

Een wat cynisch antwoord maar: op het moment dat het bij hun geld gaat besparen zullen ze het zeker 

meenemen. In mijn optiek kijkt de zorgverzekeraar voornamelijk naar: hoe kunnen wij het zo goedkoop 

mogelijk maken? Zij zullen serious gaming dan ook zien als een stuk kostenbesparing, maar ik denk dat dat niet 

gaat werken. Ik denk namelijk niet dat je dat moet gaan zien als kostenbesparing. Je moet meer kijken naar 

duurzaamheid waardoor het te hanteren is voor zowel cliënt, als hulpverlener als het kostenplaatje.  

 

Hebben serious games een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg? 

Ik denk uiteindelijke van wel. Volgens mij ben je bezig met kwalitatief goede zorg als het voor zowel de 

zorgverlener te hanteren is, als voor zowel de cliënt en de kosten. Op het moment dat het voor de cliënt niet te 

hanteren is sluit het niet aan. Op het moment dat het voor de hulpverlener zo veel tijd kosten dat hij het niet 

voor mekaar krijgt, werkt het ook niet. En als het uit de klauwen loopt qua geld en is het niet te betalen, moet 

je er ook mee stoppen. Je moet dus een goed evenwicht vinden in die driehoeksverhouding. 

Het idee is nu van: zorgverzekeraars zijn steeds opzoek naar manieren om zorg goedkoper te maken. Aan de 

ene kant is dat goed en aan de andere kant zit daar ook een valkuil in. Uiteindelijk gaat het er toch om dat het 

bereikt wat het moet bereiken. Hier willen we voorkomen dat ze niet nog een keer een delict plegen. Dat 

kunnen we veel goedkoper maken door ze zo snel mogelijk weer op straat te zetten, maar op het moment dat 
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ze daar buiten weer een delict plegen en ze komen weer terug vraag ik mij af of wij dan wel zo goedkoop bezig 

zijn.  

 

Denkt u dat medische professionals serious gaming zouden accepteren? 

Dat is wisselend. Ik heb daar geen ervaring mee met serious games, maar wel met bijvoorbeeld gebruik van 

iPads. Hoe kun je nieuwe technologie inzetten binnen je bestaande product, je therapie, waardoor het 

efficiënter, duidelijker en concreter wordt voor de cliënten? Wat heel belangrijk is, is dat je voorbeeld geeft. 

Het concreet maakt. Als het te abstract blijft, dan zeggen ze: ja maar... en dan wordt het vechten tegen de 

bierkaai. Op het moment dat het concreet is dat je het kunt laten zien en aansluiten bij voorbeelden, dan zul je 

bereidheid daarin vinden. Even kort door de bocht: het digibeet gehalte onder de hulpverleners is hoger dan de 

gemiddelde Nederlander. Dat is nog wel een brug die nog geslagen moet worden.  

 

Is evidence en validatie belangrijk voor serious games in de gezondheidszorg? 

Natuurlijk helpt evidence wel, maar dat is nog niet alles. Je grijpt als het ware in op de workflow van mensen, 

en die staan deze niet zo graag af. Validatie is dus denk ik belangrijk maar niet zaligmakend. Ik denk dat 

validatie voor de zorgverzekeraar belangrijker is dan voor de hulpverlener. 

 

Zijn alle gesprekken die een psycholoog doet ook allemaal wel gevalideerd? 70% van het wel of niet aanslaan 

van een bepaalde theorie ligt aan het contact. Status speelt hierbij ook een rol. Jij geloof van een dokter eerder 

als die zegt ‘er is niks aan de hand’ dan wanneer een vriend van je dat zegt. Wat belangrijk is, is dat patiënten 

zelf hun theorie kunnen beoordelen. Iets kan dan nog zo gevalideerd zijn, maar als de patiënt er niet tevreden 

over is, dan werkt het vaak alsnog niet. De macht zou deels ook bij de patiënt moeten zitten, net zoals bij 

crowdsourcing. Dat kun je er beter op sturen. Er zijn zo veel factoren die invloed hebben op sommige 

behandelingen, dat je dat nooit voor mekaar krijgt in een laboratorium setting. Als we daar dan nog op gaan 

wachten, dan zijn we nog heel lang bezig denk ik. 

 

Stel dat serious games bewezen effectief zouden zijn, zou u deze dan zelf inzetten c.q. voorschrijven? 

Ja, ik wel. Ik zie daar zeer de mogelijkheden van in. Ik ben niet voor niks voorstander van serious games in deze 

kliniek. Ik zou sowieso nieuwe technologieën inzetten in de zorg. Ik ben dan ook van mening dat de zorg ook 

wel mag innoveren. 

 

Zijn er culturele verschillen welke een rol kunnen spelen bij het inzetten van serious games? 

Dat denk ik wel. Cultuur is altijd bepalend. Dat merken wij al in therapieën tussen verschillende culturen waar 

normen en waarden verschillen. Dit zal zeker een invloed hebben, en ook op de acceptie van serious gaming. 

Het zal dus zeker invloed hebben, maar ik weet niet precies wat. 

 

Hoe denkt u over serious gaming met betrekking tot E-Learning? 

Ik denk dat het voor het stuk psycho-eductie een belangrijk deel in zit. We werken hier bijvoorbeeld met 

Schema Focus Therapie. Daar zit een heel stuk uitleg in: wat houdt dat in, wat betekent dat, welke schema’s 

zijn er enzovoort. Ik had het ook al aan Jurriaan van Rijswijk voorgesteld: is het geen idee om een game te 

maken waarbij je meer inzicht krijgt over een stukje psycho-eductie met een stuk theorie en uiteindelijk de 

schema’s van de patiënt in beeld worden gebracht. Dit heb je nu ook al aan de hand van vragenlijsten die 

ingevuld kunnen worden. Maar wat blijkt, zeker op het moment dat we het hebben over mensen met een 

narcistische persoonlijkheid, gaan dat soort vragenlijsten gekleurd invullen. Dan komt iedereen er uiteindelijk 

uit als gezonde volwassene, en dat klopt niet. Een game kan daarin denk ik heel erg ondersteunen want daarin 

is het veel moeilijker om daar de boel te bedriegen omdat je dan veel meer in gaat op de actie en interactie. 

Dat merk ik, en dat is misschien ook uit mijn eigen werkveld: wij doen veel ervaringsgerichte therapie. Mensen 

doen dan hier in de ruimte dingen, en dat is veel moeilijker om dat dan te verbloemen. Je doet op een gegeven 

moment ook daar binnen wat je ook buiten bent gewend om te doen. Ik verwacht dat dat bij games ook zo zal 

werken. 
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Bij welke (doel)groepen zou u dat willen doen? 

In het geval van mijn vorige voorbeeld bij de Schema Focus cliënten willen gebruiken. Dit is een brede 

doelgroep, maar het zijn vooral mensen met persoonlijkheidsstoornissen die zeg maar een brede IQ hebben. Je 

hebt ook nog de verstandelijke gehandicapten, en daar zie ik ook wel mogelijkheden voor serious games, en 

dan met name op het gebied van psycho-educatie. Daarbij gaat het dus over het informeren nvan de patiënt 

zelf.  

 

Zullen serious games (moeten) worden toegepast bij de nieuwe generatie psychomotische therapeuten? 

Dit vind ik een lastige. Ik zal je een voorbeeld geven van wat ik denk. Er wordt hier, binnen de muren van deze 

besloten inrichting, geregeld drugs gebruikt. Ik merk daarbij dat cliënten dat veel sneller in de gaten hebben 

dan wij. Er heerst natuurlijk ook een cultuur waarbij je elkaar niet verlinkt, een soort straatcode. Ik zou een 

voorstander zijn om een serious game te ontwikkelen waarbij getraind wordt op de kenmerken van iemand die 

drugs gebruikt. Hoe ziet dat er dan uit? Dan kun je zeggen van: ik heb het idee dat je drugs hebt gebruikt, want 

ik zie dat en dat en dat. Dan kun je daarover in gesprek met de cliënt. Dat zou denk ik een hele belangrijke 

meerwaarde zijn. 

 

Ik vind de exacte vorm van hoe je een bepaald doel kunt bereiken niet zo heel belangrijk. Serious games zijn 

een middel, maar het kan bijvoorbeeld ook via een digitale applicatie. Het inzetten van een serious game is een 

middel, geen doel ansicht. Serious gaming, maar ook eHealth en E-Learning moet geen doel zijn maar een 

middel om met als doel de zorg te verbeteren, duurzamer en efficiënter te maken waardoor het uiteindelijk 

beter wordt.  

 

Zijn serious games ook inzetbaar bij medische specialisten in opleiding? 

Op dit moment heb ik nog geen directe toepassing voor mijn studie, maar ik kan mij voorstellen dat daar zeker 

dingen voor te vinden zijn. Wat daarbij belangrijk is denk ik, is dat de studenten van tegenwoordig sowieso 

meer opgeleid worden met dat stuk, met het gebruikt van technologie. Daarmee bedoel ik niet zozeer specifiek 

serious gaming, maar met technologie in de ruimste zin van het woord. Hoe kun je bijvoorbeeld een iPad 

gebruiken binnen je therapie? Welke apps zijn er allemaal al, en hoe kun je deze apps toepassen? Daar zie ik 

zeker wel een uitdaging in voor de opleidingen. Je zou ook serious games of apps kunnen maken waarbij 

medische specialisten in opleiding bepaalde symptomen kunnen herkennen.  

 

Kunnen serious games traditionele methoden (deels) vervangen? 

Nee, dat zie ik niet gebeuren. Wel om de hulpverlener efficiënter te laten werken waardoor die dus indirect 

toch nog (deels) wordt vervangen. Zo kunnen mensen meer werk doen in de tijd die ze hebben. Met het oog op 

de vergrijzing denk ik dat we daar wel naar toe moeten, anders is het niet meer te behappen en komen we 

dadelijk echt heel veel mensen tekort. Maar ik kan mij niet voorstellen dat een applicatie of serious game de 

hulpverlener uiteindelijk helemaal vervangt. De rol van de hulpverlener zal wel veranderen denk ik. 

 

Mijn vorige interview was met een huisarts. Deze kreeg de zelfde vragen als u voorgelegd. Een van de 

opvallendste dingen was dat deze arts de geestelijke gezondheidszorg niet zag als een mogelijk terrein voor 

serious games om in toegepast te worden. Kunt u hierop reageren? 

Het is mij al eerder opgevallen dat bijna geen e(mental)Health toepassingen zijn. Onlangs was er een contest 

voor beste eHealth toepassingen. Daarbij viel dat ook op. Daar is dus zeker nog een slag te halen. Ik merk het 

hier ook, dat daar weinig gebruik van wordt gemaakt. Waar dat nou aan ligt weet ik niet precies. Heeft het nou 

te maken met dat mensen minder affiniteit hebben met computers, hypothetisch, en daardoor ook minder 

denken van: hoe kan ik het inzetten? Heeft het te maken met dat de druk  bij huisartsen groter is om dat te 

doen omdat ze het sowieso al drukker krijgen en daar dus meer gebruik van maken? 

 

Je ziet echter wel dat het wat meer wordt. Je hebt bijvoorbeeld wel al een app over ADHD waarmee je kunt 

scoren per dag. Je hebt ook de website www.mijndoelenstellen.nl die gebruikt wordt onder jongeren om 

http://www.mijndoelenstellen.nl/
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doelen te stellen voor zichzelf op verschillende gebieden. Maar echt specifiek op de geestelijke 

gezondheidszorg is het toch wat minder. Ik denk zeker dat er genoeg mogelijkheden zijn, maar ik denk dat we 

nog wel aan het begin zitten. 

 

Kunt u een mogelijke verklaring geven over waarom andere vakgebieden binnen de gezondheidszorg meer 

ontwikkeld zijn op het gebied van digitale toepassingen, zoals serious games? 

Ik vind dat heel lastig. Ik kan mij voorstellen dat het een geldkwestie is. De geestelijke gezondheidszorg blijft 

natuurlijk toch vrij abstract, blijft moeilijk te vatten. En dat heeft met zo veel facetten te maken. Je ziet het ook 

in het gevalideerd krijgen. Een gebroken been is heel duidelijk, iemand die geestelijk ziek is niet. Binnen de 

geestelijke zorg is het toch moeilijk om de regie wat meer aan de cliënt te geven. Het gebruik van internet bij 

cliënten hier is al een discussiepunt. De randvoorwaarden om gebruik te maken van deze digitale 

ontwikkelingen zijn natuurlijk veel minder aanwezig. De huisarts gaat er bijvoorbeeld al van uit dat 90% van de 

mensen toegang heeft tot het internet. Hier is dat anders. Je fundering daardoor is eigenlijk nog niet aanwezig, 

en dat is het natuurlijk heel moeilijk ontwikkelen. Dat zou dus een mogelijke verklaring kunnen zijn. 

 

Wat zijn de voornaamste bedreigingen voor serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

De vijand van serious games is denk ik de hulpverlener die wars is tegen computers ansicht en het idee heeft 

dat serious games hun plek in wil pikken. Het gaat er om dat je mensen bereid vindt om daarmee te gaan 

werken. Acceptatie heeft tijd nodig.  

 

Je hebt altijd pioneers, early adopters enzovoorts. Dat is een standaard proces. Met serious gaming staan we 

nog vooraan. Jurriaan van Rijswijk is absoluut een pioneer daarin, en ik ook binnen dit stuk. De pioneers gaan 

toch wel, de early adopters komen ook wel, maar de uitdaging zit hem in het meekrijgen van de grote groep. 

Daar zit dus nog wel een uitdaging. Het is daarbij belangrijk om te kijken hoe het een meerwaarde wordt voor 

zowel de hulpverlener als de cliënt. Ik denk dat we binnen de adoptiecurve met serious gaming in de 

Nederlandse gezondheidszorg ons bevinden tussen de innovators en de early adopters.  

 

Waar liggen de kansen voor serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

In dit geval kom je toch wel weer bij de pioneers uit. Ik versta over het algemeen de zorgverzekeraars niet 

onder de pioneers, want die wachten juist of wat het precies gaat opleveren. De mensen die je moet zien te 

vinden zijn zij die zowel verstand hebben en open staan voor computers en technologie, als verstand hebben 

van hun therapie.  

 

Waar binnen de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals te zien op deze 

afbeelding kunnen serious games het beste hun entree maken voor verdere distributie? 

Ik denk dat je sowieso bij onderwijs moet insteken. Dat is namelijk van belang voor de toekomst. Op het 

moment dat je de mensen hier bekend mee maakt zullen zij dat meenemen in hun werk later. Onderwijs is dan 

dus de fundering.  

 

Naast onderwijs denk ik dat je moet insteken bij de zorgaanbieder. Je moet dan vragen gaan beantwoorden als: 

hoe kunnen wij met het budget dat jullie hebben scoren op effectiviteit. Zeker fysiotherapeuten, huisartsen en 

thuiszorg of wat dan ook zijn er bij gebaat om processen efficiënter te maken. We kunnen dan de zelfde 

kwalitatieve hulp verlenen met minder geld, of misschien wel zelfs meer hulp.  

 

Natuurlijk ontkom je er ook niet aan om in te steken bij onderzoek om door onderzoek te bewijzen dat het ook 

effectief is. Maar ik zou ook vooral de volgorde aanhouden die ik zojuist heb gegeven, anders blijf je hangen  

bij vooral verkennend onderzoek. Als je iets wilt valideren dan moet het ook ergens draaien en gebruikt 

worden, anders valt er niks te valideren. Op en gegeven moment krijg je de zorgverzekeraars dan ook mee.  
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Interview 5 & 6   

Naam:   Vertrouwelijk (A) Vertrouwelijk (B) 

Datum: 06-07-2012 06-07-2012 

Beroep:  Huisarts Huisarts in opleiding (laatste jaar) 

Organisatie: Vertrouwelijk Vertrouwelijk 

Geslacht: Man Man 

Leeftijd: 58 29 

 

Bent u bekend met serious gaming? 

Huisarts A: Ik niet. 

Huisarts B: Ja, ik had er wel eens van gehoord, over hoe het wordt gebruikt. 

 

Hoe hebt u over serious gaming gehoord? 

Huisarts A: Via collega’s en artsen in opleiding die daarmee in aanraking zijn gekomen. Allemaal in de tweede 

lijn. 

 

Bent u wel in aanraking gekomen met eHealth en E-Learning? 

Huisarts A: Jawel. In de eerste lijn zit dat nu ook. 

Huisarts B: Ik ook. In de eerste en ook de tweede lijn. Zie het wel terug. 

 

Hoe denkt u over serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Huisarts A: Ik denk dat het wel een goede manier is. Je hoort al wel dat we er al mee bezig zijn. Ik denk ook wel 

dat het aanslaat, vooral bij de jongere doelgroep. Ik denk dat het daarvoor ook wel vooral bedoeld is, zeker als 

je praat over patiëntenvoorlichting. Al zie je wel ook steeds meer oudere mensen met computers werken. Als ik 

kijk naar mijn opa, die bijna 90 jaar is, is ook nog actief met computers en zou er ook nog wel voor open staan. 

Huisarts B: Persoonlijk denk ik dat het zeker een toegevoegde waarde heeft, maar dat er nog altijd een contact 

met een arts en een docent moet zijn. Dat is volgens mij nog altijd wel nodig. Het zou voor mij dus geen 

vervanging zijn van het onderwijs dat ik op dit moment krijg, maar wel een aanvulling. 

 

Zouden serious games wel een gedeeltelijke vervanging kunnen zijn van traditionele instrumenten en 

methodes? 

Huisarts A:  Ik hoop niet dat we die kant op gaan. 

Huisarts B: Dat denk ik ook. Ik denk dat als het onderwerp zich daar echt voor leent, zou het een toegevoegde 

waarde hebben. Maar dan als aanvulling op het gewonen reguliere programma, voor meer diepgang. Een 

aanvulling dus, geen vervanging. 

Huisarts A: Precies, een aanvulling, geen vervanging. Ik ken uit de praktijk wel een voorbeeld van een eHealth 

programma, welliswaar geen serious game, welke toch deels wat werk uit handen nam. Daarmee spreek ik 

mijzelf nu wel een beetje tegen. Het ging om een programma in de geestelijke gezondheidszorg. De patiënten 

waren er zelf ook erg tevreden over. Ze konden meteen aan de slag van thuis uit en deden het graag. 

 

U had het eerder over ‘jongere patiënten’ welke serious gaming als instrument meer zouden kunnen 

accepteren. Kunt u deze groep nader definiëren? 

Huisarts A: Het blijft lastig. Je moet vooral kijken naar de soort patiënten. Vanaf 50-60 jaar wordt het 

moeilijker. Je moet vooral kijken naar of patiënten zich er goed bij voelen. Als een patiënt van 60 zich er goed 

bij voelt, moet die dat vooral gaan doen. Iemand van 30 zou dat weer bijvoorbeeld helemaal niet willen. Het is 

meer persoongebonden, niet zo zeer leeftijdsgebonden.  

Huisarts B: Ik ben het daar zeker mee eens. Er zijn mensen die daar heel goed mee uit de voeten kunnen, en 

mensen die dat niet kunnen.  
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Zouden zorgverzekeraars serious gaming willen gebruiken? 

Huisarts B: Ik ben bang dat zorgverzekeraars het willen gebruiken omdat het kostenbesparend kan werken. Ik 

denk dat dat in principe ook heel goed is, maar het zou geen verplicht karakter moeten krijgen. Voor mensen 

waar het bij aansluit en past, helemaal goed, maar er zijn ook genoeg mensen die daar niet goed mee samen 

zouden gaan, en die zouden dan buiten de boot vallen. Dat is een beetje mijn angst. 

Huisarts A: Er is nog een andere ontwikkeling. Nu doen wij met patiënten alles individueel. Op het gebied van 

preventie is dat steeds meer aan het worden. Als je kijk naar de hoge bloeddruk patiënten, die groep wordt 

steeds groter. Hoge chlorestorol en suikerziekte ook. Je hebt dus eigenlijk steeds meer chronische ziekten, 

maar ook preventie zaken. De vraag daarbij is of je het niet meer als groep moet gaan behandelen, zoals een 

programma of avond over stoppen met roken en afvallen in groepsbehandeling. Dat zijn ontwikkelingen waar 

nu meer over wordt gesproken. Je ziet hier en daar dat het meer wordt gedaan. Wij doen het nog niet. Dit sluit 

ook een beetje aan op dit onderwerp, een andere benadering. Het is goed om onze ogen open te houden denk 

ik want de toekomst gaat toch wel heel erg veranderen. Daar moet je in meegaan, anders loop je helemaal 

vast. 

 

Zouden uw collega’s en andere medische specialisten serious gaming willen gebruiken? 

Huisarts A: Ik denk dat ze daar opzicht wel open voor staan. Over het algemeen zit er wel verschil wat verschil 

in acceptatie tussen de verschillende generaties artsen. Maar ook hier geldt, net zoals bij de patiënten, dat het 

zeer persoonsgebonden is. 

Huisarts B: Sluit zich hier bij aan. 

 

Zou u serious games zelf voorschrijven en/of willen gebruiken? 

Huisarts B: Alleen als dat aansluit bij de patiënt, alleen dan werkt het. Ik kan alles wel voorschrijven, maar als 

de patiënt er niet achter staat, zal deze het ook niet gebruiken. Zelfde geldt ook voor medicijnen. Ik denk dat 

het het zelfde is met een verwijzing naar serious game. De patiënt moet er achter staan, en ik ook. 

Huisarts A: Je moet als arts het programma (serious game) zelf ook wel kennen. Wij proberen wel evidence-

based te werken. Hetgeen je dan adviseert aan patiënten is dan dus onderzocht, het liefst met een dubbelblind 

trials. Dan ben je evidence-based bezig. Als je kunt bewijzen door middel van een dubbelbindend onderzoek 

dat je met serious games evenveel resultaat kunt bereiken of meer dan met de gebruikelijke therapie, dan sta 

je sterk. Dan kun je mij wel over de streep krijgen. 

Huisarts B: Maar met dergelijke dingen kan dat eigenlijk niet, omdat je het niet dubbelblind kunt maken. Het 

wordt minder hard dan bij geneesmiddelenonderzoek. Dan kun je namelijk een placebogecontroleerd 

onderzoek doen. Dat kan bij serious games natuurlijk niet. Maar het moet wel zo goed als het kan onderzocht 

worden.  

 

Welke vakgebieden binnen de Nederlandse gezondheidszorg zijn het meest geschikt voor serious games? 

Huisarts B: De diabeteszorg is volgens mij wel een goede op het gebied van educatie, voorlichting en ook zelf 

monitoren van waar patiënten staan en hun behandeling gaat. Het hele preventieconsult eigenlijk wel, als je 

patiëntgericht denkt. Dat zijn opzicht wel meer eHealth oplossingen. Met games vind ik dat lastiger. Diabetes 

zou ook nog kunnen, evenals de verslavingszorg. Ik denk dat je probleemgericht moet denken en niet vakgroep 

gericht. 

Huisarts A: Met een serious game sluit je aan bij jongeren met obesitas, via de Nindendo Wii bijvoorbeeld. 

Slaapstoornissen zouden ook kunnen. Je komt denk ik toch al gauw bij het preventie gedeelte terecht, wat is 

gezond leven? Als je daar ook iets voor kunt ontwikkelen is dat prima.  

 

Welke vakgebieden binnen de Nederlandse gezondheidszorg zijn het minst geschikt voor serious games? 

Huisarts B: De ouderenzorg. Maar dat is meer de doelgroep. Deze zijn minder toegankelijk en zijn minder snel 

achter de computer te vinden. Ik weet niet of mensen met cognitieve stoornissen kunt motiveren om dat te 

gebruiken.  
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Huisarts A:  Het leuke ervan is dat je kunt inschieten op het niveau van de patiënt. Je moet aansluiten bij de 

patiënt, want dan anders is het weg. Bij schizofrenie zijn het bijvoorbeeld vaak jonge mensen. Die staan daar 

misschien best voor open. Ze zijn vaak heel moeilijk te motiveren om pillen te slikken omdat ze er last van 

hebben. Daar stoppen ze dan mee, maar dan komt de schizofrenie weer naar boven. Met behulp van serious 

games kun je wellicht de motivatie van het slikken verhogen en meer inzicht geven in hun ziekte.  

 

Ziet u ook serious games toegepast worden bij training en eductie voor medische specialisten? 

Huisarts B: Zeker als het goed inhoudelijk is kun je het op eigen moment en eigen tempo volgen, dat is wel fijn. 

De digitale cursussen welke ik heb gedaan, op het gebied van kindermishandeling, spirometrie en accute 

zorgonderwijs, waren mij goed bevallen. Het heeft dus zeker toegevoegde waarde. Wat wel jammer is, is dat 

als je een vraag hebt, deze niet kunt stellen, zoals je dat wel bij een college kunt.  

 

Voorziet u problemen bij de implementatie van serious gaming? 

Huisarts A: Het probleem dat kan onstaan is dat we alle nascholing achter de computer gaan doen. Je moet 

elkaar wel echt blijven zien natuurlijk. Dat vind ik vooral het gevaar erbij eigenlijk. 

Huisarts B: Ja, juist de discussie mis je dan, die heel erg belangrijk is. Er zijn ook grensgevallen, hoe ga je daar 

mee om? Waar het heel duidelijk is, dat weet iedereen wel, maar net die probleem gevallen moeten worden 

gediscussieerd.  

Ik ben ook bang dat het op een gegeven moment een vervanging gaat worden of een opgelegd iets. Daar 

houden huisartsen helemaal niet van. Het moet niet vervangend zijn met het contact met de huisarts, slechts 

een aavulling daarop. 

 

Waar binnen de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals te zien op deze 

afbeelding kunnen serious games het beste hun entree maken voor verdere distributie? 

Huisarts B: Ik denk dat je bij onderwijs sterk staat. Je vangt dan een grote groep jonge mensen die later 

waarschijnlijk meer gemotiveerd zullen zijn dan de oudere huisartsen om dit te gaan gebruiken. Onderzoek en 

onderwijs hangen natuurlijk ook met elkaar samen, maar dat geldt eigenlijk voor heel dit model. Ik zou er niet 

voor kiezen om bij de zorgverzekeraar te gaan, die moet je er eigenlijk buiten houden. Zij hebben andere 

overwegingen. 

Huisarts A: Ja, doe moet je er buiten houden. Ik denk dat het goed is om met onderwijs te startten, dat zou een 

logisch begin zijn. Van daaruit naar de zorgaanbieder en zo verder. 

Huisarts B: Het is wel belangrijk dat serious games door middel van onderzoek onderbouwd worden, 

wetenschappelijk. Dan zijn het onderwijs en de zorgverzekeraars ook eerder bereid om het op te nemen. De 

zorgvrager en de overheid zullen er dan ook meer voor open staan. 

 

Is valdiatie en evidence een must? 

Huisarts A: Als je met onderwijs begint moet je zo’n nieuw instrument gewoon uitproberen. Zo is het onderwijs 

natuurlijk telkens in beweging. Er wordt geevalueerd of nieuwe methodes beter zijn dan vroeger of niet. Dat 

blijft een moeilijke vraag maar je moet toch mee met deze tijd. 

Huisarts B: Je kunt natuurlijk ook combineren. Je kunt dan naderhand gaan toetsen, één: hoe zijn de ervaringen 

en twee: zijn de resultaten ook beter? Dan heb je een stukje onderwijs met daarbij een stukje onderzoek. Ik 

denk dat als je het wetenschapelijk onderbouwd er meer mensen geneigd zullen zijn het te gaan doen. Het is 

geen must denk ik, maar als je het aan kunt tonen is het altijd beter. 

 

Zijn huisartsen over het algemeen kritisch? 

Huisarts A: Dat denk ik wel, en ook conservatief. 

Huisarts B: Je hebt zo veel programma’s. Het is niet voor niks dat de huisartsenvereniging zelf een internetsite 

heeft geopend, omdat er zo veel informatie te vinden is. Ze willen het op een goede manier naar buiten 

brengen, en niet zomaar. Ze zijn dus ook kritisch. 
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Ziet u later patiënten serious games afnemen als zijnde medicijn? 

Huisarts A: Dat zou kunnen ja. Ik denk dat je bepaalde dingen aan patiënten visueel veel beter uit kunt leggen 

dan bijvoorbeeld via een stuk tekst.  

Huisarts B: Dat denk ik ook. Ik zag gisteren toevallig nog een website over baarmoederhalskanker. Het is 

eigenlijk meer een voorlichtingsfilmpje, maar het is wel handig. Dit is bijna een game, in voorlichtingsvorm. Ik 

kan mij zeker voorstellen dat je zo iets zou gaan gebruiken bij bepaalde groepen. Je zou zo iets ook op de 

website van de huisarts kunnen zetten. 

 

Waar, binnen de adoptiecurve van Rogers, bevinden serious games zich op dit moment binnen de 

Nederlandse gezondheidszorg? 

Huisarts B: Ik denk dat we in de early majority zitten. Het wordt door een bepaalde groep al gebruikt, maar nog 

niet altijd consequent. Ik den ik dat we over een aantal jaar in de grote groep gaan zitten. 

Huisarts A:  Ik denk dat we nog ietsje ervoor zitten, bij de innovators. Ik denk dat de meerderheid nog moet 

komen. 

Huisarts B: Ik denk dat we over ongeveer 5 jaar richting de helft van de adoptie curve gaan.  

Huisarts A: Dat denk ik ook. 

Huisarts B: Het digitale dossier of het zorgdomein is wellicht vergelijkbaar. In het begin schreef je nog echt 

briefjes, nu via de computer. In het begin was dat ook mondjesmaat, nu is het een standaard. Het heeft een 

jaar of 5 geduurd voordat het gemeengoed werd. 
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Interview 7  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 13-07-2012 

Beroep:  Fysiotherapeut 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 53 

 

Was u al eerder bekend met serious gaming? 

Nee, maar als ik dat zo van jou hoor vind ik het heel goed om op een speelse manier te werk te gaan. Ik heb zelf 

een mooie internetsite gemaakt m.b.t. levensstijl, hyperinsulinemie en overgewicht. Ik heb er ook twee boekjes 

over geschreven. Het gaat er om: je moet mensen bereiken. En heel veel mensen denken gewoon heel weinig. 

Op gebied van obesitas bijvoorbeeld, zie je bij meer dan 50% van de mannen dat ze teveel buikvet hebben, en 

ook bij vrouwen van boven de 50. In te veel buikvet zit het oestrogeen in, een bepaald hormoon, en die is heel 

bepalend voor het krijgen van bijvoorbeeld kankersoorten. Er is onderzoek gedaan naar lageropgeleiden, en die 

wisten daar helemaal niks over. Opvallend is dat hoogopgeleiden het ook niet wisten.  Wat je nu heel veel ziet 

in de gezondheidszorg is dat je de behandeling achteraf krijgt. De kosten zijn dan ook van: je laat het gebeuren. 

Mensen hebben overgewicht en krijgen hoge bloeddruk, cholesterol, suiker en kanker. Dat gaan ze dan 

behandelen en dus betalen. Maar wat daar vóór zit, om te voorkomen, is minimaal. Een beetje voorlichting 

bijvoorbeeld. Daar zit de grote groep mensen die bereikt moet worden. Dus als je dat via dit soort sites kunt 

doen, of via bijvoorbeeld serious games, wat zeker de jeugd gaat aanspreken, dan is dat volgens mij 

buitengewoon nuttig.   

 

Wat zijn uw ervaringen met eHealth en E-Learning? 

Daar zijn wij zelf mee bezig omdat wij de onwetendheid schrikbarend vinden. Het is allemaal een beetje van 

horen zeggen. Het heeft allemaal heel veel met levensstijl te maken. Als je in Nederland, en niet alleen hier, je 

aanpast aan wat hier normaal is op het gebied van eten, drinken en bewegen, en je gaat dus eigenlijk mee met 

de flow, dan heb je een hele grote kans om suiker en overgewicht te krijgen. Dat is go with the flow. Dus je 

moet eerst weten om te zien. Dus de informatie en voorlichting daarover is onvoorstelbaar belangrijk. Echt 

weten waarvoor je het doet, en weten wat de consequenties zijn als je het niet doen. Daar zit een gapend gat 

tussen. Kennis daarover is cruciaal.  

 

Hoe denkt u dus over serious gaming in de gezondheidszorg? 

Ik eerste instantie denk ik daarbij aan jeugd, dat je er alleen de jeugd mee zou bereiken. Er zijn nu 1,8 miljoen 

mensen in Nederland die gebruik maken van tablets. Met name de groep vrouwen tussen de 30 en 50 is de 

grote groep die daar gebruik van maakt, blijkt uit onderzoek. Als je die op een speelse manier tot dit soort 

kennis brengt en ze dus inzichten krijgen in wat het nou eigenlijk is, dan is dat een goede zaak die je dan dient. 

Voor zorgverzekeraars moet dit ook zeer interessant zijn. Die kunnen dat aan hun cliënten aanbieden en 

komen ze aan de voorkant te zitten, hetgeen heel veel kosten gaat besparen. Als we de kosten zouden 

besparen die gemoeid zijn bij overgewicht, dan zouden wij geen begrotingstekort meer hebben.  

 

Denkt u dat patiënten serious games zouden accepteren? 

Dat denk ik wel, maar dan moet het wel op een speelse manier gebracht worden. Zeker als je er in slaagt om er 

een hele community van te maken, geloof ik er heel erg in. Je moet het laagdrempelig houden. We moeten de 

zorg met zijn alleen anders gaan benaderen. De kosten zijn niet te beteugelen meer.  

 

Denkt u dat zorgverzekeraars serious games ook zouden accepteren? 

Dat denk ik wel ja. Het gaat natuurlijk voor een groot deel om kostenbesparing.  
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Hebt u zelf ook contact gehad met zorgverzekeraars, omtrent uw E-books? 

Nee, maar dat ga ik binnenkort wel krijgen. Je moet aan de voorkant zitten, dat is mijn idee. Dan voorkom je 

een hoop gezeur. Ook voor de kwaliteit van het leven van de mensen.  

 

Zouden medische specialisten zoals u serious games willen inzetten? 

Als het goed wordt aangeboden en het wordt laagdrempelig gemaakt en er zit een goed verhaal aan, dan 

geloof ik daar wel in ja.  

 

Zijn er volgens u verschillen merkbaar in de generaties medische specialisten? 

In eerste instantie dacht ik dat, ook toen ik hier mee bezig was, maar nu geloof ik daar niet meer in omdat met 

name het gebruik van social media is veranderd. Vooral vrouwen doen dat. Ik denk dat het helemaal aan het 

verschuiven is.  

 

Is de gemiddelde medische specialist digibeet? 

Velen zijn redelijk digibeet, en dat heeft denk ik vaak met tijd te maken. Als je in de gezondheidszorg zit zijn je 

dagen heel erg gevuld. Je begint s’ochtends vroeg tot einde van de dag en er komt ontzettend veel informatie 

van nascholing et cetera op je af. Dus je ziet dat veel mensen dingen niet echt meer zelf doen, het komt er niet 

meer van door de drukte.  

 

Zou u serious games zelf willen gebruiken bij uw patiënten? 

Als ik dat op een leuke manier zou kunnen doen, zeker. Ik sta wel open voor dergelijke nieuwe technologieën. 

 

Staan uw collega’s (medische specialisten) er ook open voor? 

Dat gaat nu een beetje komen. Het is het zelfde verhaal als met smartphones. Vijf jaar geleden had niemand er 

een, en nu bijna iedereen. Tien jaar geleden kwam pas de eerste internet provider. Over twee jaar heeft ook 

iedereen een tablet. Zo hard gaat dat. Dus ik geloof daar wel in. 

 

Kunnen serious games traditionele methoden (deels) vervangen? 

Vervangen denk ik niet. Ik denk dat het een aanvulling is, geen vervanging. Je moet het zien als een 

drempelverlager waardoor je tot inzichten komt. Je moet het eerst weten voor je het ziet. En dat weten is heel  

belangrijk. Veel mensen weten heel weinig over bepaalde gebieden. De manier waarop informatie het 

makkelijkst binnen komt werkt het best. Pas als mensen het weten, gaan ze er iets aan doen. De 

gezondheidszorg zit zo vol met vastgeankerde protocollen en statuten. Daarom denk ik niet dat het mogelijk is 

dat serious games traditionele methoden kunnen vervangen. Alleen aanvullen dus. 

 

Speelt cultuur een rol bij de implementatie van serious games in de gezondheidszorg? 

Aan de ene kant denk ik van wel, aan de andere kant van niet. Uiteindelijk komt het allemaal op het zelfde 

neer. Bij overgewicht bijvoorbeeld heeft het allemaal met hyperinsulinemine te maken. Of de mensen nou uit 

India of Engeland wonen, iedereen kampt met het zelfde probleem, en dat moet op een bepaalde manier 

opgelost worden. Als die mensen zien dat het werkt, zegt de een het tegen de ander en gaat het zo door. Dan 

heeft het dus niet zo veel met cultuur te maken. Problemen met betrekking tot overgewicht zijn universeel.  

 

Welke vakgebieden in de Nederlandse gezondheidszorg zijn het meest geschikt voor serious games? 

Het meest geschikt is alles wat met bewegen, voeding, leefstijl te maken heeft. Het overbrengen van een zeker 

boodschap is daarbij belangrijk. Het heeft haast allemaal met levensstijl te maken. Als je een verkeerde 

levensstijl hebt krijg je overgewicht. Als je overgewicht hebt krijg je meer belasting op je organen. Als je meer 

belasting op je organen hebt krijg je een hoge bloeddruk, cholesterol en suiker en krijg je last van je hart. En zo 

gaat het door. Het begint haast altijd met het levensstijl, dat is de basis. 

 

 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
68 

Wat zijn de eisen om serious gaming te implementeren in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Laagdrempelig, grappig, elke dag contact en community. 

 

Voorziet u problemen bij implementatie van serious games in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Nee, ik zou niet weten waarom.  

 

Misschien omdat er invloedrijke personen/instanties bestaan welke terughoudend zijn met dergelijke 

nieuwe technologische instrumenten? 

Dat wordt toch steeds minder. Net als het verhaal van de tablets waar ik het net over had. Eerst sceptisch en 

later gebruikt iedereen het.  

 

Waar denkt u dat de kansen liggen voor serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Ik denk op een speelse manier bezig zijn met de levensstijl van mensen. Je kunt wel een klein dingetje eruit 

pakken, zoals geen bij kinderen: cola drinken, dat is een ding. Maar het heeft vooral te maken met de hele 

attitude. De hele dagindeling van mensen. Als je daarvoor een goede game kunt maken, dien je een goede 

zaak.  

 

Welke vakgebieden in de Nederlandse gezondheidszorg zijn het minst of niet geschikt voor serious games? 

Vakgebieden waar je niet zo veel aan kunt doen, zoals neurologische afwijkingen. Er zijn heel veel dingen die 

met levensstijl indirect te maken hebben. Ook tussen levensstijl en kanker bestaan er duidelijke relaties, en dan 

ga je toch altijd weer terug bij het begin, de levensstijl.  

 

Waar binnen de waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals te zien op deze 

afbeelding kunnen serious games het beste hun entree maken voor verdere distributie? 

Het is heel simpel. Het grote geld zit bij de zorgverzekeraars. Zij bepalen wat er gebeurt. Ze zeggen wel dat de 

overheid daar boven staat, maar dit laten zich leiden door de zorgverzekeraars. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 

Menzis: die had afgelopen jaar 100 miljoen winst. Die bepalen wat er gebeurt. Ze bepalen dat ze de premies 

omhoog gaan gooien, en de overheid volgt. De overheid denkt dat ze er veel invloed op heeft, maar dat is niet 

zo. Je moet bij de zorgverzekeraars zijn om tot verandering te kunnen komen. De overheid kun je aanspreken, 

maar dat zal tegen vallen. Het onderwijs gaat altijd heel traag, ze lopen heel erg achter de feiten aan. Ik ben zelf 

betrokken geweest bij onderwijs als examinator, en dat ging altijd traag. Het zijn gewoon trage instellingen. De 

zorgvrager moet geïnformeerd worden. Je zou zoiets bij de raad van zorgverzekeraars moeten neerleggen. 

Maak duidelijk dat je preventief te werk gaat, dat je iets voor wilt zijn. Dat zal dan leiden tot kostenbesparing. 

Dat moet dan ook het doel zijn, dat is het verhaal. Op de farmaciewereld hoef je niet te rekenen, dat gaat niet 

gebeuren. Zij zijn jullie concurrent. In de farmacie gaat het meeste geld in de wereld om. Zij zijn niet gebaat bij 

dit soort ontwikkelingen. Zij willen het liefst alles met pillen oplossen. Zij zitten vooral aan de achterkant. Hoe 

minder er aan de voorkant gebeurt, preventie, hoe beter voor hun. Je moet dus bovenin de boom zitten, bij de 

zorgverzekeraars. Die hebben het geld en maken het beleid. Die bepalen wat er gebeurt, ook in de 

ziekenhuizen.  

 

Waar denkt u dat serious games zich nu bevinden in de adoptiecurve ten aanzien van de Nederlandse 

gezondheidszorg? 

Ik denk dat het sowieso in de early market zit, tussen de innovators en de early adopters. Het zit er aan te 

komen en op een gegeven moment gaat het gebeuren. Daarom moet je er nu ook instappen, anders ben je 

telaat. Ik denk dat het binnen nu en 2 jaar helemaal gebeurt is. Dan gaan we richting de late majority. Je leest 

er steeds meer over, het moet er wel komen. Het is nu nog wel vooral praten, nog niet echt doen.  

 

Is serious gaming volgens u een medicijn? 

In feite is het wel een soort van medicijn ja.  
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Is daar onderzoek en validatie voor nodig? 

Nee. Ik denk dat onderzoek pas achteraf gebeurt bij dat soort dingen. Over acht jaar gaan ze zeggen van: hey, 

het werkt. Wetenschappelijk onderzoek klinkt wel interessant, maar het werkt wel heel traag. Je kunt er maar 

beter gelijk mee beginnen, en dan zie je later wel wat de conclusies precies zijn. De markt is altijd veel verder 

dan onderzoek. Als je goed wetenschappelijk onderzoek wilt doen neem je een heel klein onderdeel. Dat duurt 

dan vervolgens heel lang en je weet dan uiteindelijk maar een klein beetje. Dat zegt niet zo veel.  

 

Ziet u patiënten in de toekomst serious games zelf afnemen voor hun eigen gezondheid? 

Dat denk ik wel ja, later wel ja. Dan krijg je variaties op thema’s. Die games zouden dan online gedistribueerd 

geworden.  
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Interview 8  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 17-07-2012 

Beroep:  Jeugdarts 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 60 

 

Wist u van het bestaan van serious games in de gezondheidszorg? 

Ja. Het project Lekkerbek, een project om overgewicht te bestrijden, heeft onlangs iets gewonnen. Dit is samen 

met scholieren van de Fontys ontwikkeld. 

 

Bent u bekend met eHealth en E-Learning? 

Dat zijn mooie middelen om aan je onderwijs te komen. Je kunt het doen wanneer het jou het beste uit komt. 

Ik denk wel dat dit een deel van de toekomst is. Het is natuurlijk wel al een deel werkelijkheid. Ik ben nog niet 

in aanraking gekomen met eHealth, maar we zijn er wel mee bezig en naar opzoek. Onder andere voor het 

contact met de zorgvrager. 

 

Ziet u, als jeugdarts, extra toepassingsmogelijkheden van serious games in uw vakgebied? 

Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Wij werken natuurlijk met een doelgroep die digitaal veel meer 

onderlegd is dan wij. We kunnen dus heel veel digitaal doen. Wij als organisatie zijn gewoon 20 jaar te oud voor 

onze doelgroep. 

 

Hoe denkt u over serious gaming in de gezondheidszorg? 

Ik denk dat je alles moet aanpakken dat mensen aanzet om te denken over wat wel en niet gezond is. Je moet 

dan op het belevingsniveau van de ander zitten. Als dat dus betekent dat dat via een serious game zou moeten, 

dan is dat goed. 

 

Denkt u dat patiënten serious games zouden accepteren? 

Je moet kijken naar de leeftijdscategorie. Wij doen jongeren tussen de 4 en 19 jaar. Ik denk dat die erg snel 

geneigd zijn daar naar te gaan kijken. Bij ouderen wordt het een stuk moeilijker. 

 

Denkt u dat zorgverzekeraars serious games zouden accepteren? 

Je zit dan al gauw in de preventie hoek, en daar wordt bijna geen geld voor uitgetrokken. Het zou goed zijn om 

daar naar te kijken, want dat kan uiteindelijk toch heel veel geld opleveren. Er gaat dus vooral veel geld naar 

zorg wanneer er iets mis is. Voorkomen is beter dan genezen. Er zou meer geld moeten naar preventieve zorg, 

zoals de GGD. Wij doen niet aan behandeling zoals bij huisartsen en ziekenhuizen. Wij zitten juist daarvoor. Als 

je kijk naar mensen die gezond eten en sporten zijn een stuk gezonder. Je zou als overheid dat kunnen 

stimuleren waardoor mensen mensen langer gezond blijven. De investeringen daarin zouden een stuk minder 

zijn dan de problemen van bijvoorbeeld overgewicht achteraf op te lossen. 

 

Denkt u dat medische specialisten zoals u en uw collega’s serious games zouden willen gebruiken? 

Bij huisartsen en medische specialisten zit je natuurlijk wat meer in de behandeling en niet in de preventie. Ik 

denk dat er ook een rol is weggelegd voor hun, maar wel vooral in de preventieve zorg, zoals de GGD. Als het 

gaat om eHealth zijn er ook allerlei voorbeelden van specialisten die door middel van e-mail contact van 

patiënten kijken hoe de gezondheid van de patiënt verbeterd kan worden. Je hoeft daarvoor niet iedere keer 

fysiek contact te hebben. Ik denk dat daar heel veel te halen valt, maar dat vraagt wel om een denkomslag bij 

patiënten en artsen. 
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Staan uw collega’s er open voor? 

Ik denk dat het een beetje fifty-fifty is. Er zijn er bij die het wel leuk vinden en er zijn er bij die het niet leuk 

vinden. 

 

Speelt leeftijd daarbij een rol?  

Het kunnen omgaan met het digitale tijdperk gaat de nieuwe generatie natuurlijk wat beter af. 

 

Denkt u dat medische specialisten meer digibeet zijn dan de gemiddelde Nederlander? 

Dat weet ik niet. Als je kijkt naar huisartsenpraktijken waren dat vroeger allemaal solisten, tegenwoordig zijn 

dat bijna allemaal groepspraktijken. De automatisering heeft daar natuurlijk ook een flinke slag gemaakt, en 

dat betekent dat alle huisartsen tegenwoordig kunnen omgaan met de digitale omgeving. Ik denk dat de 

jongeren daar toch wat makkelijker in staan dan de ouderen. Dat heeft niet zozeer te maken met het wel of 

niet kunnen omgaan met dat soort middelen. Het gaat meer om of je de meerwaarde ervan kunt zien. 

 

Zijn er culturele barrières als het gaat om serious games in de Nederlandse gezondheidszorg?  

Ik denk dat de taal toch een heel belangrijk onderdeel er van in is. In gesproken taal gaat gesprekken 

gemakkelijker omdat je verbaal en nob-verbaal kunt zien of een bepaalde boodschap over komt. Als je dat 

digitaal gaat doen is het eenwegcommunicatie en weet je niet of de ander begrijpt wat je bedoeld. Dus ik denk 

dat dat wel lastig kan zijn. Als het gaat om het gebruiken bij voorbeelden, kan het zijn dat dat niet past bij wat 

jouw doelgroep normaal vindt. Je moet dus goed uitzoeken wat kan ik wel en wat kan ik niet doen. We zijn hier 

gewend om geen blad voor de mond te nemen, maar er zijn ook doelgroepen waarbij je bepaalde woorden 

beter niet kunt gebruiken. 

 

Je moet het aardig vinden om de boodschap tot je te nemen. Dat is het probleem met dit soort boodschappen. 

Wij vinden het belangrijk dat de boodschap over komt, maar de ander moet dat ook vinden. Je moet daarin 

veel werk verzetten.  

 

Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten en methodes (gedeeltelijk) te vervangen? 

Gedeeltelijk denk ik wel, maar je moet het zien als ondersteuning van. Je hoeft niet voor elke controle bij het 

ziekenhuis op de stoep te staan, je kunt sommige dingen ook op een andere manier oplossen. Dat betekent 

denk ik een omslag, vooral bij de behandelaar. Voor de gene aan de andere kant kan het ook handig zijn. Als je 

iets in spelvorm doet en het spel slaat aan, kotm de booschap ook makkelijker aan. 

 

In welke vakgebieden, binnen de Nederlandse gezondheidszorg, kunnen serious games volgens u toegepast 

worden? 

Ik denk dat de preventieve zorg daarvoor het meest geschikt is, de nuldelijn. Het wordt natuurlijk lastiger als je 

naar de meer specialisten gaat. Daar zul je serious games niet of weinig tegen komen. Op het gebied van 

educatie denk ik dat serious games overal binnen de Nederlandse gezondheidszorg inzetbaar zijn. Denk hierbij 

aan simulaties en gespreksvaardigheden. Dit kan natuurlijk ook weer in je eigen tijd, eigen moment en eigen 

tempo. Het biedt heel veel mogelijkheden. 

 

Ziet u vakgebieden ook absoluut niet werken? 

Ik denk niet dat er een vakgebied is dat uitvalt. Je moet overal zoeken naar wat de mogelijkheden zijn. Hoe kan 

ik het nou beter maken voor mij patiënt? Ga daar naar opzoek. 

 

Waar liggen de kansen in de Nederlandse gezondheidszorg voor serious games?  

Educatie voor de zorgaanbieder en informatie voor de patiënt.  
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Hebben serious games de potentie om te dienen als medicijn en/of therapie? 

Je hebt inderdaad ook dat soort zaken. Voor autisme bijvoorbeeld heb je programma’s om meer structuur aan 

te brengen in iemands leven. Al die middelen moeten elkaar ondersteunen. Niet dat is het beste en dat is het 

beste, het moet een combinatie zijn. Als je kijk naar bijvoorbeeld ADHD patiënten zijn er 2 ingangen, 

gedragsverandering en medicatie. Die twee zouden eigenlijk samen moeten gaan. Ik zou me kunnen 

voorstellen dat er app wordt ondetwikkeld waarin elk half uur wordt verteld wat hij of zij moet doen. Dan krijgt 

zo’n persoon ontzettend veel structuur. Dat wil niet zeggen dat je geen medicatie meer nodig hebt, het wordt 

dan een combinatie van. 

 

Voorziet u problemen bij de implementatie van serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Je hebt niet de feedback over je patiënt en cliënt over hoe die het begrijpt en toepast. Daar kan een valkuil in 

zitten. Vanuit de medische hoek is de vraag ook wie verantwoordelijk is bij de begeleiding. Als het een eigen 

leven gaat leiden is het de vraag in hoeverre je verantwoordelijk ben over dat traject. 

 

Waar, binnen de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot serious games, dient 

Monpellier Venture als serious gaming architect zich aan te sluiten en te richten voor het aanleveren van 

serious games? 

Waar het denk ik tegenwoordig om gaat is de vraag door wie het gefinancierd gaat worden. Betaald de 

gebruiker het, dan komt het toch weer terug bij de zorgverzekeraar. Leg je het bij de overheid neer, dan kom je 

ook weer in aanraking met de zorgverzekeraars. Ik denk dat de zorgverzekeraar de grootste speler in dit veld is. 

Alle andere spelers, farmarcie, fabrikanten, kunnen een deel van de bijdrage leveren. 

 

Het onderwijs loopt altijd een paar jaar achter bij de werkelijkheid, je moet het dus altijd in een samenspraak 

doen. Je moet onderwijs er wel bij betrekken.  

 

Is validatie en onderzoek van serious games een vereiste in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Ik denk dat het uiteindelijke toch een belangrijk punt is. Zoals ik net als zei, je moet ook kijken naar welk effect 

het heeft. Wil je dat serieus brengen moet het de Libelle en Margriet wel overstijgen. De hele discussie die je 

nu in de kranten leest over de hele homeopathie bijvoorbeeld. Daar staat in dat het nooit bewezen is dat het 

echt werkt, het zou voornamelijk tussen de oren zitten. Als je in de medische hoek iets gaat aanbieden wil de 

medicus tegenwoordig wel weten: werkt het? Als de effectiviteit niet bewezen is dan hoef ik het ook niet te 

doen, want dan ben ik niet correct bezig richting mijn patiënt.  

 

Waar denkt u dat serious games zich nu bevinden in de adoptiecurve ten aanzien van de Nederlandse 

gezondheidszorg? 

Je hebt natuurlijk een aantal mensen die een voorloper zijn, maar dat is nog niet het merendeel. We zitten nu 

duidelijk bij de innovators. Daar zijn een aantal flink aan het trekken. Ontwikkelingen gaan natuurlijk hartstikke 

snel. Over 10 jaar moeten we ongeveer op de helft van de adoptiecurve zitten.  

 

Ik denk dat de ontwikkelingen zo zullen gaan dat je over 15 jaar iets anders moet gaan verzinnen dan serious 

games. Een smartphone is een product waarbij je steeds meer middelen kunt toepassen in het zelfde apparaat. 

Alleen die middelen gaan veranderen, de producten ervoor. Ondertussen wordt het apparaat ook 

geactualiseerd. Pacmac is bijvoorbeeld ook helemaal achterhaald. De producten die je nu op je smartphone 

hebt ontwikkelingen zich zo snel dat je over een aantal jaar kunt afvragen of serious games dan nog aansluiten 

bij de doelgroep. Het is niet iets wat we over 30 jaar nog hebben denk ik. Het zal misschien wel op een andere 

manier worden voortgezet. Je moet dan kritisch kijken wat je dan doet. 
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Zouden serious games volgens u zelf door patiënten afgenomen gaan worden? 

Dat zou kunnen en zou mooi zijn. Als ouders zouden kunnen zeggen van: we schaffen dit en het is goed voor 

mijn kind, is dat goed. Hoe meer mensen dat gaan doen hoe meer geaccepteerd het wordt. Het zou mooi zijn 

als je ook via het web met anderen zou kunnen spelen. 

 

Zou u serious games zelf willen toepassen? 

Ik zou er zeker mee aan de slag willen. Dit komt natuurlijk ook door mijn doelgroep, 4 tot 19 jaar. Daardoor is 

de aansluiting goed.  
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Interview 9  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 24-07-2012 

Beroep:  Project Manager 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 30 

 

Wat kunt u mij vertellen over serious games? 

Wij werken zelf met twee serious games, waarbij er een daadwerkelijk voor de gezondheidszorg is en een over 

informatieoverdracht naar werknemers. Ik weet dus van het bestaan van serious games en denk daarvan ook 

aardig op de hoogte te zijn.Hoe en wanneer hebt u hier voor het eerst over gehoord? Ik heb er zeker 2,5 jaar 

geleden voor het eerst over gehoord, op professioneel vlak. 

 

Zijn farmaceuten met serious gaming bezig? 

Ja, in ieder geval een paar. Bayer is er serieus mee bezig, althans, mee bezig geweest. Een game over diabetes. 

Ze zijn ook actief bezig als sponsor op dat gebied. Er zijn dus wel een aantal farmaceutische bedrijven die zich 

daar werkelijk actief mee bezig houden. 

 

Zijn farmaceuten ook veel bezig met eHealth en E-Learning? 

Ja, verkennend. Het is lastig. In een farmaceutische bedrijf is een hoop kennis aanwezig. Die kennis wil je 

eigenlijk ontsluiten. E-Learning en eHealth kan daar een mogelijkheid voor zijn. Maar dat is natuurlijk een 

extreem breed begrip. Het kan eigenlijk van alles zijn: van een powerpoint tot een complexe tool waarmee je 

probeert een interventie te bewerkstelligen. Je kunt daar verschillende lagen in zien. Op het moment dat een 

patiënt een middel van ons gebruikt, wat een middel is dat complex kan zijn, dan kun jij je voorstellen dat er 

een ondersteunende tool zou kunnen zijn, op internet bijvoorbeeld, die een patiënt daarbij helpt of informatie 

over geeft. Hetzelfde geldt voor een dokter. Dus we denken er wel over na en er zijn ook wel 

ondersteuningsdiensten die online worden aangeboden.  

 

Ziet u toekomst in serious gaming binnen de farmaceutische sector? 

Ja, het is ook afhankelijk van de definitie. Net als elk ander bedrijf zullen wij informatie ontsluiten via het 

internet. Is dat eHealth? Ligt er aan hoe het gebruikt wordt en wat voor informatie het is. Is het eHealth op het 

moment dat je aangeeft hoe je een bepaald medicijn het beste gebruikt kan worden en je doet daar een 

kalendertje bij? Is dat eHealth? Ik weet het niet. Hetgeen wat eHealth zou moeten onderscheiden is de mate 

van validatie denk ik. In hoeverre weet je zeker dat het doet wat je beoogt te doen? Anders kun je alles eHealth 

noemen en dan weet niemand meer wat goed is en wat niet. Als iemand dan zegt ‘Ik heb een eHealth 

programma rondom drugsverslaving.’, en die heeft maar wat gegoogled en dat in een programmaatje gegooid 

en die gaat het dan verkopen onder de label eHealth, dan krijg je wildgroei. Als je nu gaat googlen op 

‘gezondheid’ in de Appstore van Apple, dan vind je tienduizenden applicaties. In hoeverre weet je welke 

applicatie doet wat ie beloofd te doen. 

 

Zijn farmaceuten innovatief of juist conservatief? 

Dit is voor de concurrentie lastig te bepalen. Ik denk dat farmaceuten van huis uit innovatieve bedrijven zijn. 

Onze core-business is innovatie, maar wel gefocuset op het ontwikkelen van nieuwe medicatie op gebieden 

waar de behoefte ligt bij patiënten. Er wordt door farmaceuten heel veel geld gestopt in Research & 

Development. Dat geld gaat dan vooral uit naar medicatie. Je ziet nu als trend dat farmaceuten verder kijken 

dan alleen de cure kant, het beter maken van patiënten. Ze kijken ook naar wat er omheen is, de care en 

preventie kant. Als het gaat om het ontwikkelen van medicatie zijn farmaceuten niet conservatief, want wij 

doen niks anders dan zoeken naar nieuwe medicatie. 
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In hoeverre denkt u dat validatie en wetenschappelijk onderzoek een vereiste is?  

Serious games zijn niet invasief. De risico’s zijn dus anders. Het ligt er een beetje aan wat je wilt claimen dat het 

doet. Voordat je gaat roepen dat het mensen beter maakt of helpt moet je wel een bepaalde mate van 

bewijslast hebben. De vraag is natuurlijk: in hoeverre wil je iets dubbelblind gecontroleerd hebben, of wil je 

alleen maar weten dat het geen schade aanricht? 

 

Is dubbelblind controleren wel mogelijk bij serious games? 

Je zou iemand wel kunnen laten spelen, maar dan in hele beperkte mate. Dus je kunt mensen 5 dagen per 

week gedurdende drie kwartier laten spelen, en een andere groep één keer per week een kwartiertje. Zo 

weinig dat er eigenlijk geen lerend effect kan optreden, maar waarbij zij wel het gevoel hebben dat ze in een 

bepaalde trial zitten. Het is ook wel lastiger. Ik denk wel dat bij eHealth en serious gaming een bepaalde mate 

van onderzoek moet zijn, anders kun je namelijk anders wel gaan labelen als eHealth, serious game et cetera. 

Er moet ergens een weg in het midden zijn tussen een dubbelblinde gecontroleerde trial en niks, een soort light 

versie van validatie die snel en effectief is. Er moet een soort gulden snede komen voor validatie van serious 

games. 

 

Zou een keurmerk voor serious games daarin uitkomst bieden? 

Op dit moment worden er tientallen keurmerken ontwikkeld rondom dit topic. Uiteindelijk moet er iets zijn 

waarbij zowel professionals als wetenschappers als mensen die het fabriceren het er mee eens zijn, de eisen en 

voorwaarden. Daar moet idereen in zich kunnen vinden. Je ziet het ook in de medische wereld: het kost tijd en 

er zullen altijd discussies over blijven. Een mooie keurmerk wat vertrouwen geniet en objectief is zou prachtig 

zijn. Het moet dus geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. 

 

Zouden patiënten en consumenten serious games accepteren? 

Ja, dat denk ik wel. Vooral de generatie die er nu aan komt, mensen die na 1970 zijn geboren. Ik denk dat het 

steeds meer geaccepteerd wordt dat games congnitief een bepaald effect sorteren. Iedereen begrijpt ook wel 

dat oefening baart kunst. Ik denk dat games dus een steeds meer geaccepteerde keus zal worden. Patiënten 

zijn natuurlijk ook gewoon mensen. 

 

Zouden zorgverzekeraars serious games accepteren? 

Ik denk het wel. Als er bewijslast is waarbij het vast staat dat het een effectief en efficiënt programma is wat 

effect sorteert denk ik wel. Als het zorgt voor betere uitkomsten zal een zorgverzekeraar daar naar willen 

luisteren. Helemaal als het thuis kan gebeuren en er een bepaalde efficiencyslag mee geslagen kan worden. Ik 

denk dat een zorgverzekeraar uiteindelijk wel het belangrijkste vindt dat de outcome van de cliënt verbeterd.  

 

De gezondheidszorg is natuurlijk een groot goed waarbij objectiviteit belangrijk is. Uiteindelijk werkt het het 

zelfs als bij een gezin. Als ouders wil je het allerbeste voor je kind, maar je hebt ook een bepaald budget waar je 

naar moet leven. Uiteindelijk is de zorgverzekeraar is nu de gene die de portemonnee heeft en af en toe moet 

zeggen dat iets niet kan. Het standpunt van de artsen is natuurlijk dat zij altijd het allerbeste willen voor hun 

patiënt. Maar uiteindelijk is het voor Nederland ook belangrijk dat er een partij is dat zegt: we hebben zo veel 

geld en we gaan dat geld zo effectief mogelijk proberen te besteden. We zitten in een systeem waarin de 

gezondheidszorg aan het veranderen is en we gaan van een bepaalde markt naar een volkomen vrije markt. 

Dat gaat niet in één keer en zal met horten en stoten gaan. Op het moment dat de specialist niet meer gaat 

vechten voor de kwaliteit van de zorg van zijn patiënten, is dat een slechte zaak. Zij moeten dus ook wel kwaad 

zijn. Hier zit een bepaalde rolverdeling in. De artsen moeten blijven schoppen tegen de zorgverzekeraar en vice 

versa. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere zorg. Het is bijvoorbeeld goed dat een zorgverzekeraar zegt: er 

moet meer focus zijn voor eHealth. Anders zal vernieuwing heel langzaam werken. Nu is er een partij die 

bijvoorbeeld zegt dat 10% van de therapieën online moet gebeuren bij de geestelijke gezondheidszorg. Anders 

gaat daar jaren overheen voor het gemeengoed is geworden. Ik denk dus dat dat goed is. 
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Waar, binnen de waardeketen van de gezondheidszorg ten aanzien van serious games, moet Monpellier 

Venture zich aansluiten voor de distributie van serious games? 

Het is tweeledig. Uiteindelijk gaat het er om dat je waarde levert. Het hangt er een beetje af voor wie je waarde 

levert. Dat kan zijn voor de patiënt. Ik geloof dat de patiënt steeds meer zijn eigen portemonnee zal trekken 

voor de zorg. Op het moment dat je deze groep wilt bereiken sta je denk ik het sterkst als je rechtstreeks naar 

de eindconsument kunt gaan. Het tweede is, als je bewijs hebt dat hetgeen je levert werkt, zul je bij de 

zorgaanbieder moeten zijn of de zorgverzekeraar. 

 

De farmarciesector trekt dus zijn eigen programma? 

Wij hebben natuurlijk geen vaste rol in health games. Wij zien health games als een manier voor informatie-

overdracht. Uiteindelijk moet je kijken welke het levert voor de eindgebruiker, en wie zijn dan de 

belanghebbenden daarbij? Dat zijn eerder de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en pas op de derde rij de 

farmaceuten. 

 

Denkt u dat patiënten en consumenten serious games zelfstandig zouden kunnen gaan afnemen? 

Ja, zeker weten. Ik denk dat gezondheid een groot goed is voor mensen. Dat zie je ook in alle trends terug. 

Mensen begrijpen steeds meer dat ze daarvoor zelf in de buidel moeten tasten en actie ondernemen. Ze zijn 

zelf in controle van hun eigen gezondheid. We gaan langzaam weg van de paternalistische zorg om te 

veranderen richting een zorg waarin mensen zelf initiatief nemen en controle in eigen hand nemen. Daar 

zulll=en mensen voor willen betalen. 

 

Waar denkt u dat serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg zicht bevinden binnen de adoptiecurve 

van Rogers? 

Ik denk dat we nu bij de early adopters zitten. De echte innovatie is er nu wel af. De eerste spellen zijn er en 

wordt al onderzoek naar gedaan. Het is alleen nog niet mainstream. We zitten dus bij de early adopters. 

 

Hoeveel jaar denkt u dat het duurt voordat we overgaan van early majority naar late majority? 

Dat is een kwestie van tijd denk ik. Ik denk wel dat het nog zeker 7 tot 8 jaar duurt, wetende hoe lang het duurt 

om een game te valideren. 
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Interview 10  

Naam:   Vertrouwelijk 

Datum: 31-07-2012 

Beroep:  Raad van Bestuur 

Organisatie: Vertrouwelijk 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 41 

 

Wist u van het bestaanvan serious gaming in de gezondheidszorg? 

Ja, al een aantal jaar. Serious gaming überhaupt  als onderwerp heb ik al gehad in mijn studie (informatie-

kunde), heel lang geleden al. Daar kwam simulation terug, maar ook eigenlijk ook gaming. De combi van die 

maakt eigenlijk dat ik ben gaan kijken naar wat de piloten doen. Op een gegeven moment kwam ik in de zorg 

terecht en daar kreeg ik toch wel het gevoel dat dit één van de trends is die wij dreigen te missen. Ik ben nu dus 

al een paar jaar aan het snuffelen, maar we zijn er pas sinds de laatste twee jaar heel actief mee bezig. Ik zit nu 

anderhalf jaar bij CZ en sinds die tijd is serious gaming één van onze thema’s waar wij iets aan proberen te 

doen. 

 

Op welke manier proberen jullie hier aan bij te dragen? 

Op twee manieren. Het stimuleren van nieuwe games door het uitreiken van de Future of Health Award. Aan 

de ene kant proberen wij meer bekendheid te krijgen en aan de andere kant toch ieder jaar een serious game 

zo ver krijgen, een vrij grote game zelfs, dat het het licht kan zien. Daarnaast krijgen we toch redelijk wat 

vragen om ook andere serious games de financieren. Daarvan kijken wij ook wat wij daarvoor kunnen doen. 

 

Wat zijn de belangrijkste criteria voor het aannemen van dergelijke projecten? 

Dat zij een doelgroep hebben die past bij onze strategie. Ze moeten ook awareness kweken dat er al zo veel 

meer mee kan. Ik vind het vooral belangrijk dat er wordt laten zien dat serious games er al zijn. Zo worden er 

stappen gemaakt. Dus het vliegwiel opgang krijgen. Uiteraard moet het ook een partij zijn die het goed kan 

realiseren.  

 

Hoe ziet u serious gaming toegpast worden in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Aan de patiëntenkant zie ik het heel erg om mensen vaardigheden aan te leren. Dus bijvoorbeeld beter omgaan 

met diabetes of vaardigheden van spuiten, prikken et cetera. Ik vind het ook een hele mooie manier voor 

lifestyle change. Wat we nu aan het doen zijn is heel erg cognitief, dus tegen mensen vertellen dat ze moeten 

afvallen door minder te eten bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is dat een van de saaiste dingen om te doen: je 

houden aan richten. Terwijl met gaming zou je lifestyle changes op een veel leukere en betere manier vorm 

kunnen geven.  

 

Aan de specialistenkant vind ik het een fantastisch middel voor training. Je kunt toch trainen op patiënten die 

daar minder last van hebben. Denk hierbij aan vaardigheden als hand-oog coördinatie, moeilijke operaties en 

communicatie. 

 

Zijn andere zorgverzekeraars ook al met serious gaming bezig? 

Ik heb er tot nu toe nog niet veel van gehoord. 

 

Is CZ daarmee dus eigenlijk koploper? 

Op dit gebied wel. Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord ze er iets mee doen. Ik zou het eerlijk gezegd ook juist 

toejuichen. Ik vind serious gaming zodanig interessant dat het mij niet gaat dat wij de eerste zijn, maar dat het 

doordringt in het veld. En als anderen dat ook gaan doen hebben wij het grote voordeel dat er veel meer 

awareness komt. Ik zou het dus fijn vinden als onze concurrenten dit op zouden pakken. 
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Denkt u dat serious games kostenbesparend kunnen werken? 

Ja, maar dat is wel heel moeilijk te bereiken. Je moet namelijk niet alleen de games neerzetten maar ook het 

totale zorgproces veranderen, en dat gebeurt vaak niet. Wat je vrij eenvoudig een game maken op lifestyle 

change, maar zolang dat leidt tot afbouw van de bestaande capaciteit of verandering van de bestaande 

processen veranderen de kosten ook niet. Het kan dus wel, maar je moet wel echt het proces veranderen. Een 

ander mooi voorbeeld vind ik de GGZ waarbij je nu mensen met depressie en angst nu behandeld op een 

cognitieve manier, denk ik ook dat je met serious games vrij zelf wel kosten kun besparen. 

 

Denkt u dat patiënten serious gaming zouden accepteren? 

Absoluut. Serious gaming heeft iets leuks, het appelleert aan iets dat wij leuk vinden: games. Ik denk wel dat je 

daar onderscheid in moet maken. Een deel van de patiënten vindt het niks. Een ander deel, met name het 

jongere publiek, vindt het leuk.  Voor patiënten is 40 jaar jong. Mijn generatie is de eerste generatie waar 

games echt doordrongen in kleine spelcomputers zoals de Xbox. De generaties na mij zijn echt gewend aan 

gamen. Die worden wel getriggerd door gamen, dat geloof ik direct. Ik denk dat je als je naar de generatie vóór 

mij kijkt, dan zie je dat die niet gewend zijn aan gamen. Patiënten zullen het leuk vinden. Dat is ook de reden 

waarom dat bijna iedereen het gaaf vindt om iets te doen waarbij die getriggerd wordt zodat het leuk blijft. 

Wat is de lol aan een boekje lezen waarin staat hoe je moet afvallen? Dat is bijzonder saai. Met serious games 

houd je het langer vol. Bij een groep mensen die niet zo cognitief zijn, komen onze methodes helemaal niet 

door. De gemiddelde leesvaardigheid in Nederland is 16 jaar. Alle beleidsmakers en artsen hebben bijna 

allemaal academische en HBO opleidingen gevolgd. Die zitten allemaal informatie te strooien. Het gros van de 

mensen in Nederland heeft helemaal niet zo’n hoge informatiedichtheid. Gamen heeft het voordeel dat het 

informatie eigenlijk verpakt op een manier die veel beter aansluiten bij mensen. Ik zie dat dus wel gebeuren. 

 

Denkt u dat de zorgverzekeraars serious gaming zouden accepteren? 

Niet als serious gaming ansicht. Zorgverzekeraars kopen veel meer zo’n behandeling in. Als het onderdeel 

wordt van een behandeling, zullen ze dat absoluut willen omarmen. Bijvoorbeeld: je krijgt bij een depressie een 

serious game, voorgeschreven door een psycholoog. Als je zegt: gaan zorgverzekeraars geld uitloven voor 

serious games ansicht? Nee. Gaan ze bijvoorbeeld geld uitgeven voor het trainen van chirurgen? Nee, dat moet 

het ziekenhuis doen. Ik denk dat ze veel meer in het reguliere stelsel het een goed idee zullen vinden dat er 

serious games zullen komen. Tegelijkertijd zal de hinderpaal worden dat wij heel wat medische adviseurs in 

dienst hebben, en dat zijn allemaal hele serieuze en academisch opgeleide mensen. Voor hen is serious gaming 

nog heel ver van hun bed. Die willen wel zien dat het ook werkt. Zolang dat niet bewezen is, of niet altijd, zal 

het niet een regulieren behandeling zijn. Maar zodra het een reguliere behandeling is, maakt het de 

zorgverzekeraar ook niks uit. Dat is het grappige. Dus het zal wel even duren, maar het komt er wel. 

 

Hoe belangrijk is onderzoek naar serious gaming? 

Uiteindelijk is serious gaming voor ons bijna een vorm van behandeling. Als je behandelingen ziet bij 

bijvoorbeeld depressie, angst en dat soort dingen, moet de behandeling met serious gaming net zo effectief 

zijn als een normale behandeling. Dan zul je dat ook op de zelfde manier moeten toetsen. Dat is gruwelijk 

belangrijk, en dat kan ook. Iemand met depressie krijgt van te voren een vragenlijst, dan weet je hoe zwaar de 

depressie is, en na afloop ook. Dan weet je wat het verschil is. Dat zul je bij serious gaming ook moeten doen. Ik 

denk niet dat we zozeer serious gaming moeten toetsen, maar veel meer de behandling die je er mee gaat 

doen. Op het gebied van trainen kun je volgens mij gewoon laten zien of iemand betere scores haalt. En ik denk 

wel dat het moet. Niet zo zeer dat je het onderwerp serious gaming moet toetsen, maar een behandeling dus. 

Anders is het eigenlijk alsof je geneeskunde wilt toetsen. Wat je doet, is je toetst of een arts een bepaalde 

behandeling goed kan doen. Dat is een enorm belangrijke en ik denk ook eentje dat in de game developmers 

wereld wordt onderschat. Daar zie je dat een game developer nog wel eens tevreden wil zijn als zijn speler 

enthousiast is. Zo werkt het stelsel van vergoedingen niet. Wij willen weer heel erg zien dat het ook effectief is. 

Ik denk dat bij serious gaming daar meer onderzoek naar moet gebeuren. Het grappige is dat we heel veel 



Serious Gaming in de Nederlandse Gezondheidszorg (externe versie)| Ektor Tsolodimos 

 

 
79 

kunnen leren van het leger die daar al veel naar toe. Die hebben daar ook best veel effect studies in opgezet op 

het gebied van simulaties: hoe train je soldaten, hoe train je piloten? 

 

Zou de gezondheidszorg daar dan moeten afkijken? 

Ja, absoluut. Dat moet je ook gewoon gaan doen. Piloten trainen al jaren met serious gaming. Die maken meer 

vlieguren in een simulator dan materiële uren bij wijze van spreken. Ze trainen ook allerlei ongelukken. 

Natuurlijk moeten wij dat afkijken, absoluut.  

 

Welke partij moet er gaan zorgen voor bewijs naar de effectiviteit van een bepaalde serious game? 

De gamedeveloper, de gene die het uiteindelijk aanbiedt. Dat is het zelfde als dat jij een behandeling maakt is 

er een arts die het voor schrijft. Deze arts wil wel een referentielijst hebben van dat het een goede behandeling 

is. Ik vind dat de gamedevelopers daar dus wel een rol spelen.  

 

Gaat dat de gamedevelopers veel kosten? 

Je kunt redelijk gemakkelijk trials opzetten met een man of dertig, en dat is niet zo duur. Dat is net zo 

betrouwbaar als de gemiddelde farmaceut test. Dat wordt ook weer niet op zo’n hoge aantal mensen getest, 

dus ik denk dat je daar al een heel eind mee komt.  

 

Kunt u een indicatie geven voor de kosten van een dergelijke trial? 

Medicijnen worden af en toe heel zwaar getest, en dan heb je het over miljoenen. Maar we hebben hier ook 

wel eens behandelingen die je met €20.000 tot €30.000 wel getest hebt. Bij serious gaming moet je voor dit 

bedrag dan ook een heel eind kunnen komen.  

 

Wat dacht u van een onafhankelijk keurmerk voor serious games? 

Ik denk dat dat wel een goede optie is. Dat zou je dan denk ik met de medische specialisten en de 

gamedevelopers moeten uitvechten. Dat je daar combi’s van maakt. Test het uit, kijk of het effectief is, kijk of 

het goed beschreven is en kijk of de medische standaarden goed gevolgd zijn.  

 

Zouden zorgverzekeraars daar ook onderdeel van uit moeten maken? 

Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat de medische wereld dat moet willen. De behandelingen al dan niet tegen 

het licht houden vind ik in principe niet onze taak.  

 

Bestaan er culture barrières omtrent serious gaming in de Nederlandse gezondheidszorg? 

Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een hoop artsen het niet heel serieus nemen. Dat ze zo iets hebben van: maar 

dat kan toch niet werken? Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Dat geldt ook voor patiënten die niet groot 

zijn geworden met games.  

 

Zijn serious games in staat om traditionele instrumenten of methodes te vervangen, al dan niet gedeeltelijk? 

Mogelijk. Dat moet je per deelgebied bekijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar depressiebehandelingen denk ik 

dat het antwoord absoluut ja is. Dat geldt ook voor angst. Bij kinderen met ADHD denk ik ook dat je met 

eHealth/serious games rondom ADHD een stuk van de behandeling kan vervangen. Serious gaming ansicht vind 

ik te breed. Je zult per onderdeel moeten kijken wat de mogelijke toepassingsgebieden kunnen zijn. Ik vind 

bijvoorbeeld de serious game bij kankerbehandeling Re-Mission mooi, maar die vervangt natuurlijk niets. Het is 

een prachtige aanvulling. Het is geen verplichting om het altijd maar te vervangen. Ik denk wel dat het op een 

aantal punten kan. 

 

 

Waar, binnen de waardeketen van de Nederlandse gezondheidszorg i.r.t. serious gaming, dient Monpellier 

Venture als serious gaming architect zich aan te sluiten en te richten voor het aanleveren van serious games? 
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De belangrijkste partner lijkt mij de zorgaanbieders. Uiteindelijk wordt serious gaming een behandelmethode. 

Zij bepalen uiteindelijk of een behandeling wel of niet gegeven wordt. Het leuke van het in het onderwijs 

inbakken is dat je eigenlijk mensen, toekomstige zorgaanbieders, dat er al zo veel meer kan. Dat is één van de 

redenen waarom ik nu aan het kijken ben naar serious games in een bepaald curriculum. Als dat nou lukt, en ze 

krijgen er punten voor, beginnen ze zelf ook te zien dat het al kan. Dan zijn ze mogelijk ook wat minder 

afwijzend als er straks ook serious gaming behandelingen komen. Ik kan mij ook voorstellen dat het tien keer 

leuker is om in het onderwijs af en toe ook een game te spelen. Ik denk dus dat zorgaanbieder nummer één is 

en het onderwijs in tweede instantie om te zorgen dat er nieuwe artsen komen die dat gewend zijn. Zo zou ik 

persoonlijk de aanhaking zien. 

 

Waar, binnen de adoptiecurve van Rogers, bevinden serious games zich op dit moment binnen de 

Nederlandse gezondheidszorg? 

In het zorgveld helemaal vooraan, de innovators. In de gaming wereld volgens mij veel verder, daar is het al 

een mature industry. Het zou mij niks verbazen als je naar vakgebieden kijkt dat verschillende vakgebieden op 

een heel andere niveau zitten. Ik heb nog nooit gehoord van een huisarts met een serious game. Ik heb wel 

chirurgen er over gehoord, ik ben het in de mental health tegen gekomen, maar nog nooit  bij interne 

geneeskunde bijvoorbeeld. Maar dan komen we nog niet veel verder dan de early adopters.  

 

Hoeveel jaar denkt u dat het duurt voordat we overgaan van early majority naar late majority? 

Gemiddeld academisch onderzoek laat zien dat je minsten een jaartje of dertien nodig hebt om daar te komen. 

Het zou mij dus niks verbazen. Ik denk niet dat het een technologie is dus heel snel gaat. Ik volg braaf het 

wetenschap en zeg dus dat je nog wel een jaar of tien nodig hebt voordat het een regulier onderdeel is.  

 

De innovators zijn allemaal mensen die er in geloven. Ze zijn er vaak zelf betrokken, zien de mogelijkheden en 

vinden het gaaf. De early adopters vaak ook maar beginnen al extra eisen te stellen op het gebied van 

evidence. Voordat de early majority meegaat dan zie je dat patiëntengroepen het gaat gaan vinden en dat in de 

wachtkamer er naar wordt gevraagd. Dan gaat het echt leven. De overgang van de early adopters naar de early 

majority vind ik normaal in de innovatie ook een van de moeilijke. Het zou me dan ook niks verbazen als we 

nog zeven of acht jaar zouden doen voordat we bij die omslag zullen komen. Maar als je zegt van: weet je zeker 

dat het geen vijf jaar is? Nee, absoluut niet. Mijn inschatting geef wel aan dat het nog wel een jonge introductie 

is. En daarom is het ook zo leuk. 

 

Denkt u dat patiënten en consumenten in de toekomst serious games zelf af zullen nemen? 

Ja, ik denk het eigenlijk wel. Als je nu ziet hoeveel apps er uit de Appstore worden gedownload op geneeskunde 

gebied verwacht ik eigenlijk van wel. Dan helpt het idee dat je net had over een keurmerk daar ontzettend bij. 

Als je straks voor bijvoorbeeld tien euro de serious game Re-Mission zou kunnen downloaden, dan zou 

iedereen dat doen. Als je voor een paar euro een leuke spelletje kunt downloaden dat pre-depressie tegen kan 

gaan, dan gaan veel mensen dat doen. Zeker als een arts het aanmoedigt. Het lijkt mij ook een interessant 

business model. 

 

Hebt u nog iets toe te voegen aan dit onderwerp? 

Waar ik wel nieuwsgierig naar ben: gamedevelopers moeten volgens mij ook heel erg opzoek gaan naar welke 

behandelingen en onderdelen zijn er allemaal en hoe interessant zijn die niches? En dan de aansluiting maken 

tussen het online gedeelte, gaming, en het offline gedeelte. Wat ik nu een beetje proef is dat ik vind dat ze alles 

wel heel erg on top opbouwen, van: kijk eens, dit kan ook. Maar het verandert het proces niet. Het is nog niet 

echt een behandeling. Dat is ook de grap die ze maken van innovators naar early majority. Op een gegeven 

moment bouw je ook echt meer kennis op. Een consolidatie zou me dus ook niet verrassen.  
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ARTIKEL 1  
 

Maker of cognitive training game seeks FDA approval 

 
13:19 26 September 2011 by Sujata Gupta 

Imagine walking away from a doctor's office with a prescription to play a video game. Brain Plasticity, the 

developer of a cognitive training game, has begun talks with the Food and Drug Administration (FDA) to market 

the game as a therapeutic drug. Brain Plasticity has been fine-tuning a game to help people with schizophrenia 

improve the deficits in attention and memory that are often associated with the disorder. Early next year, they 

will conduct a study with 150 participants at 15 sites across the country. Participants will play the game for one 

hour, five times a week over a period of six months. If participants' quality of life improves at that "dosage," 

Brain Plasticity will push ahead with the FDA approval process. FDA approval for computer games in general – 

whether for schizophrenia or more common disorders such as depression or anxiety – could change the 

medical landscape, says Daniel Dardani, a technology licensing officer at the Massachusetts Institute of 

Technology. But FDA involvement in the brain game industry will come with pros and cons. Panellists drawn 

from research and industry debated the issue at a meeting of the Entertainment Software and Cognitive 

Neurotherapeutics Society in San Francisco earlier this week. 

Controversial industry 

Some hope that an FDA stamp of approval will add integrity to a controversial industry. "The world of brain 

games is just full of bullshit," Michael Merzenich, co-founder of Posit Science, a developer of cognitive games 

told New Scientist at the meeting. He points to a study last year showing that cognitive training games do 

nothing for brain fitness (Nature, DOI: 10.1038/nature09042). FDA involvement might help to single out those 

games with a demonstrable benefit. But identifying beneficial games might be a complicated process. Since the 

Nature study was published, critics of the study have pointed out that the 11,430 participants were self-

selected, healthy and did not follow a strict "dosing" regimen. They believe the games need to be tested more 

rigorously. Unlike the cognitive tasks that featured in the Nature study, the Brain Plasticity game targets a 

specific section of the population and comes with stringent "dosage" requirements for how often and how long 

participants need to play to see results. 

Game scrutiny 

Even if the FDA gives approval for games like Brain Plasticity's, it might not scrutinise the many games that 

claim to firm up healthy people's brains, says Henry Mahncke, a senior scientist at Brain Plasticity. Some worry 

that FDA approval would actually stymie development of cognitive training games, because the agency will be 

too slow to approve the minor tweaks that let games evolve. "I think it's premature to have the FDA get 

involved," says Alice Medalia, a cognitive remediation specialist at Columbia University in New York City. 

Compromise may be possible. The FDA could issue guidelines for what consumers should look for in a 

therapeutic gaming product – similar to its handling of medical smartphone apps, says Alvaro Fernandez, CEO 

of SharpBrains, a Washington DC-based market research firm that tracks non-invasive neuroscience tools. 

Bron: http://www.newscientist.com/article/dn20962-maker-of-cognitive-training-game-seeks-fda-approval.html 
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ARTIKEL 2  
 

Bron: http://trendwatching.com/nl/trends/12trends2012/?diyhealth 
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WAARDEKETEN GEZONDHEIDSZORG IN RELATIE TOT SERIOUS GAMING 

 

 
Afbeelding 3: De waardeketen van de gezondheidszorg in relatie tot serious games, zoals opgesteld in Jurriaan van Rijswijk’s masterplan 

m.b.t. serious games in de gezondheidszorg in 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


