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Het NTR-jaarthema 2017 is ‘e-health’. De redactie vond dat een kijkje in de wereld van serious gaming, simulation en virtual reality niet mocht ontbreken. Daarom werd prof. dr. Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie, in het bijzonder Serious
Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam
(AMC-UvA), gevraagd haar medewerking te verlenen aan een interview.

Interview met prof. dr. Marlies Schijven en drs. Riëtte
Meijer, promovendus

Apps zijn hip; wat voegen ze toe
aan een behandeling?
A. Meester-Delver

Marlies Schijven ontwikkelt en verricht onderzoek naar de
valide toepassing van de aansluiting van Applied Mobile
Healthcare in de zorg en meer specifiek het elektronisch patiëntendossier. Schijven studeerde aan de Design Academy in
Eindhoven, rondde de studies tot gezondheidswetenschapper
en arts af aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan
de Universiteit Leiden op virtual reality Simulatietechnieken
in de chirurgie. Zij werd opgeleid tot chirurg in Eindhoven en
Rotterdam, en heeft zich toegelegd op de gastro-intestinale
laparoscopische chirurgie. Sinds 2009 is Marlies Schijven
werkzaam als stafchirurg op de afdeling heelkunde van het
AMC en werd in 2015 benoemd tot hoogleraar.
Naast haar werk als chirurg leidt Marlies Schijven
diverse projecten rondom simulatie en serious gaming voor zorgprofessionals in het AMC. Schijven is
Principal Educator op het terrein Simulatie & Serious
Gaming, Virtual Reality and m-health, voormalig
voorzitter van de Dutch Society for Simulation in
Healthcare (DSSH) en voorzitter van de International
Society for Wearable Technology in Healthcare.
Zij ging graag in op onze uitnodiging tot een interview. Het werd een duo-interview samen met een van

Prof. dr. Marlies Schijven.
ReValidate!, een app met een oefenprogramma voor
mensen na een distale radiusfractuur.

Wat zijn eigenlijk precies ‘serious games’?
Marlies: ‘Serious games zijn door computertechnologie ondersteunde applicaties in spelvorm waarbij
het meer gaat om kennisoverdracht dan om vermaak,

‘ReValidate! is als het ware een ‘verstopte’ digitale goniometer’
haar promovendi, Riëtte Meijer, die binnenkort hoopt
te promoveren op de ontwikkeling en effecten van
Dr. A. (Anke) Meester-Delver – revalidatiearts n.p. en lid redactieraad
Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

maar waarbij de kracht van vermaak gebruikt wordt
om kennis over te dragen.’
Riëtte: ‘Een voorbeeld is de app ReValidate!, waar ik
onderzoek naar doe. De patiënt krijgt sensoren op
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de onderarm en op het scherm verschijnen diverse
onderwaterdieren. De bewegingen in het frontale,
sagittale en transversale vlak hebben elk een ander
dier, zoals een haai of een pinguïn. De diertjes
moeten door de patiënt door steeds nieuwe rondjes
gestuurd worden die van plaats wisselen. De patiënt
kan steeds hogere levels bereiken. Het gaat dan om
training van spier- en gewrichtsgevoel gecombineerd
met snelheid.’
Marlies: ‘Het voordeel van deze game is dat het
effect op de actieradius van de pols meteen ook
systematisch en efficiënt gemeten kan worden, het is
als het ware een ‘verstopte’ digitale goniometer.’

De primaire uitkomstmaten van apps zoals ReValidate! zijn dus snelheid, behendigheid en dergelijke,
maar in de revalidatiegeneeskunde zijn we erg
gericht op verbetering van participatie. Hoe weet je
of de patiënt participatiewinst boekt bij het oefenen
met dit soort apps?
Riëtte: ‘Bij het meten van de resultaten maken we
ook gebruik van een onlineplatform: de patiënten
kunnen inloggen op de website van de app en hun
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Hoe verloopt de ontwikkeling van serious games?
Hoe komen jullie aan ideeën voor apps, hoe lang
duurt het traject van idee tot het beschikbaar zijn
van de app voor de doelgroep en hoeveel moet de
patiënt voor een app betalen?
Marlies: ‘Ideeën voor serious games en mobiele applicaties in de zorg en medische (vervolg-) opleidingen
en wearables, oftewel draagbare technologie voor
de zorgprofessional en patiënt kunnen door iedereen
worden ingediend.
Ideeën worden serieus onderzocht op haalbaarheid
en toegevoegde waarde. Apps zijn hip. Vaak beginnen
mensen bij het resultaat: ‘We willen een app’. Maar
zo werkt het niet. Eerst moet zorgvuldig gekeken
worden of een app wel de juiste oplossing is. Werkelijke klinische relevantie van mobiele technologie
in de zorg gaat over de vraag welk probleem we nu
eigenlijk proberen op te lossen en of de wijze waarop
we dat doen werkt en betrouwbaar is. Heb je wel de
specifieke eigenschappen van een mobiele telefoon
(de accelerometer, pushnotificaties etc.) nódig om
je vraag op te lossen? De ontwikkeling van een app
kost al gauw zo’n 50-60.000 euro. Meestal kom je
met een goede responsieve website al prima uit. Dus

‘Oefenen met een app vervangt niet de begeleiding door de professional’
eigen data zien. Verder maken we gebruik van de
zogenaamde PRWE (Patient-Rated Wrist Evaluation).
In deze vragenlijst komen behalve vragen naar pijn en
functie ook de dagelijkse activiteiten aan bod. Daarnaast gaan we binnenkort uitbreiden naar een bredere sociale netwerkomgeving, waarbij naasten van
de patiënt, indien gewenst, ook kunnen aanmoedigen,
meespelen en feedback geven. Het allerbelangrijkste
is dat we ook onderzoeken of het beoogde resultaat,
betere polsrevalidatie dan hoe we het nu doen, met
de game behaald wordt.’

Hoe zit het met therapietrouw? Vaak stoppen mensen met trainen als het nieuwtje eraf is.
Riëtte: ‘Ja, dat is inderdaad een aandachtspunt bij
het inzetten van dit soort apps. Geregistreerd wordt
hoe vaak, hoe lang en wanneer de patiënt de training
heeft gedaan. We hopen dat de patiënt voldoende
beloond wordt door herstel van functie om door te
gaan met de training. Maar ook dit is onderwerp van
onderzoek. Overigens is het niet zo dat het oefenen
met een app de begeleiding door de professional
vervangt. Professionals gebruiken de gemeten
resultaten ook om het programma bij te stellen en
de patiënt te ondersteunen bij het volhouden van het
programma.’

bezint eer ge begint… Ik vind het belangrijk dat als
een app of serious game ontwikkeld wordt met overheidsgeld deze ook gratis aan de patiënt kan worden
aangeboden. Als er kosten zijn om een serious game
in app vorm zoals ReValidate! in de lucht te houden
nadat de subsidie op is dan zou er bij bewezen effectiviteit een beroep gedaan moeten kunnen worden
op de zorgverzekeraars. Het hele proces van idee
tot realisatie met een gedegen validatietraject duurt
ongeveer 3 tot 4 jaar.
Voor ReValidate! hebben we destijds bedrijven uitgenodigd te komen ‘pitchen’. Er was één bedrijf met
de beste ontwerp infrastructuur en een start-up met
het beste idee. Die hebben we met elkaar verbonden
om de beste oplossing te kunnen genereren. Het
valideren van de app loopt parallel met de ontwikkeling ervan. Voortdurend wordt er gekeken of de app
inderdaad tot het resultaat leidt waarvoor deze ontwikkeld wordt. Het effect wordt gemeten als de app
in zoverre klaar is dat er mee gewerkt kan worden.
Pas als ook dat klaar is komt de app op de markt. Het
grappige is dat het proces van het ontwikkelen van
een app niet zelden in belangrijke mate ook bijdraagt
tot de ontwikkeling van richtlijnen voor behandelingen. Dat is ook logisch, omdat je tijdens het proces
van ontwikkeling zo met je neus op de feiten wordt
gedrukt, dat vaak extra ontwikkelingen nodig zijn

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR REVALIDATIEGENEESKUNDE > APRIL 2017

57

> THEMA E-HEALTH

en kreeg er in 2012 de prijs Mobiles for Good voor
zorginnovatie van Vodafone voor).’
‘Overigens hebben we het nu alleen nog maar over
de patiëntenzorg gehad, maar ook in de opleiding tot
zorgprofessional kan ‘gamificatie’ ons veel bieden.
Onderzoek dat wij gedaan hebben leidde tot het verplicht stellen van simulatietrainingen voor chirurgenin-opleiding alvorens zij laparoscopische chirurgie
mogen verrichten op de operatiekamer. Aios bleken
aantoonbaar bekwamer na simulatietrainingen ten
opzichte van de traditionele opleidingsmethoden. De
introductie van serious gaming in de opleiding leidde
tot eveneens tot dit resultaat.

Drs. Riëtte Meijer.
om toetsbaar te maken wat je nu precies beoogt en
hoe je dat wilt bereiken. Gek genoeg bleek er geen
standaard richtlijn voor polsrevalidatie bij distale radiusfracturen te bestaan, terwijl dit een van de meest
voorkomende fracturen is in Nederland. Daarom hebben we samen met traumatologen, revalidatieartsen,
plastisch chirurgen en hand-polsfysiotherapeuten
een standaard ontwikkeld en meteen in de game
‘versleuteld’. Geweldige bijvangst dus!’
‘Ik zei het net al: om een gesignaleerd probleem op
te lossen beginnen we blanco te kijken naar wat de
beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn:
een app? Of een gewoon fysiek spel, zoals een bordspel of een kwartetspel? Of nog iets anders?
Een goed voorbeeld van een geslaagde oplossing

Hoe zien jullie de ontwikkeling van deze nieuwe technologie in de komende, laten we zeggen, 5 jaar?
Marlies: ‘De moderne gezondheidszorg is een
technologisch broeinest. In deze tijd is het als arts
belangrijk om je te verdiepen in moderne technologie en daarbij ook kennis te nemen van de principes
van ludificatie, het gebruik van spelstrategieën, om
informatie over te dragen. Simulatoren (al dan niet
digitaal) en computers (al dan niet mobiel) zijn immers slechts informatiedragers. Het gaat erom hoe
computertechnologie creatief kan worden ingezet
om op systematische en vooral ook meetbare wijze
heldere doelen te bereiken. Zowel in de opleiding tot
zorgprofessional als ter ondersteuning van de patiënt

‘Aios bleken aantoonbaar bekwamer na simulatietrainingen ten opzichte
van de traditionele opleidingsmethoden’
voor een probleem die bestaat uit zowel een socia
le als een technische innovatie is de Hospitality
app. Er was met name onder oudere patiënten een
onaanvaardbaar hoog percentage ’no-show’ voor
het spreekuur. Dankzij de nieuwe Hospitality app
kunnen oudere patiënten tegenwoordig niet alleen
op eenvoudige wijze hun afspraken bijhouden en een
taxi regelen, maar ook worden ze in het ziekenhuis
begeleid door een medisch student: de hospitality
host. Deze student vangt de patiënt op, brengt hem
of haar naar de spreekkamer en is indien gewenst
bij het gesprek aanwezig. In een tijd dat een goede
communicatie van arts naar patiënt steeds meer op
waarde wordt geschat, is dit een onmiskenbare stap
in de juiste richting. De app is nu even on hold gezet
om hem nog beter te maken. Nu we een nieuw elektronisch patiëntendossier hebben is het belangrijk
dat bijvoorbeeld agendawijzigingen direct ook goed
in de app dóórkomen. Voortschrijdend inzicht dus.
(Redactie: Marlies Schijven ontwikkelde deze app

kan ‘gamificatie’ ons veel bieden. Oftewel: hoe te ontzorgen door gepaste inzet van mobiele technologie?
Dat is de uitdaging voor de komende jaren.’
Riëtte: ‘Ik denk dat de apparatuur steeds gebruikersvriendelijker wordt en steeds makkelijker toepasbaar. De bewegingssensoren die de patiënt nu moet
installeren zullen in de komende jaren steeds kleiner
worden en meer geïntegreerd zijn in apparatuur die
de patiënt toch al gebruikt, zoals smartphones en
smartwatches.‘
Marlies: ‘We hebben al steeds meer te maken met
nieuwe beroepen in de gezondheidszorg. Mogelijk
zullen ook deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe
beroepsgroepen die gespecialiseerd zijn in dit soort
ondersteuning. Misschien een rol voor technisch geneeskundigen? De huidige generatie artsen zal zich
hierop moeten voorbereiden.’
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