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E-health en serious gaming in de praktijk



The ‘happiness advantage’ of the brain 7.46-
10.08



Wat gaan we doen?

� Brein 

� Hoe voed je je brein?

� Vitaliteit

� Aan de slag



Brein

Diffusion Spectrum Imaging



Hoezo ‘tussen je oren’ en ‘boven 

je ogen’?

A. Reticulaire formatie

B. Thalamus

C. Hypothalamus

D. Amygdalum

E.  Hippocampus



Kip zonder kop



Lekker snel ontwikkelen



Waarom hebben we emoties?

• Het werkt lekker snel, je onthoudt het beter, je 

besmet elkaar en je leven wordt leuker (en 

soms minder leuk)

• Nadeel: als je boos bent kun je slecht nadenken!

• EN: door positieve emoties gaan je hersenen 

biochemisch beter werken! 



Hoe voed je je brein?

Negatieve emoties hebben consequenties:

Ze vervuilen je brein (en je lichaam)

Positieve emoties ook:

Ze vitaliseren je brein (en je lichaam)

BcomeVital



Waarom 3 op 1? (aanmoediging)

BcomeVital



E-health visie

BcomeVital

Vitaliseren (>3 : 1)

< 1 : 1                                      

Behandelen

> 1 : 1



Vitaliteit in gamevorm, meld je aan!

www.bcomevital.nl

BcomeVital



Eigen regie!

Werk

Vrije Tijd Sport

Stress

Zorg Depressie

Persoon



Samen!

Bedrijfsarts

Partner

Werkgever

Psycholoog

Persoon

Vrienden
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Workshop

1) De helft van de groepjes kruipt in de huid van de werknemer

1)De andere helft van de groepjes speelt zichzelf

2)Kijk onder je laptop voor de codes

3)Bekijk de modules en leg contact met de werknemers!



Onderzoek
Resultaten

Angst & Paniek

Traject duurt gemiddeld 16 dagen

Overspanning & Burn-out

Traject duurt gemiddeld 58 dagen

Traject duurt significant korter (p < .05) wanneer een therapeut/ bedrijfsarts meekijkt. 

(Bij de eerste fase: gemiddeld 78 dagen zonder begeleiding en 14 dagen met 

begeleiding)
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