Gamechanger
Facts & figures

Dutch Society for Simulation in
Healthcare (DSSH) geeft een keur
merk aan medische games. Op dit
moment zijn er 12 gevalideerd.

De ontwikkeling van een zorggame
duurt, afhankelijk van complexiteit,

2 tot 12 maanden. Al in 2015
nam het Academisch Medisch

Centrum in Amsterdam 2 medische
games in gebruik, ‘Medialis’ en
‘Dr. Game’, als trainingstool voor
anesthesisten en chirurgen.
Bron: DSSH, GamesSolutionsLab, Zorgvisie
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Spelenderwijs naar
next level in de zorg
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Spelenderwijs revalideren

Jurriaan, wijzend op een fietstrainer,
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Gamechanger
Amerikaans onderzoek uit 2007 naar de
relatie tussen gamen en medicijngebruik
van kinderen met kanker in remissie.
Een Lara Croft-achtig spel, waarbij
chemokuur, bestraling en medicatie de
wapens zijn van de hoofdpersoon om de
vijand - kanker - eronder te krijgen. Wat
bleek: bij de kinderen die het spel hadden
gespeeld, bleken de bloedwaarden aan
merkelijk beter dan bij patiëntjes die het
niet hadden gespeeld, omdat ze het nut
van medicatie beter inzagen. Zo brengt

Jurriaan van Rijswijk
Co-founder & CCO GameSolutionsLab en
Voorzitter Games for Health Europe
Hiervoor was hij onder andere:
• Co-founder en CCO Monpellier Venture
• Secretaris Dutch Games Association
• Co-founder & CCO Game Entertainment Europe
• Director GameFactoryOnline
• Partner Interimic
• Commercieel Directeur SERC – Software
Engineering Research Center

het plezier van het gamen zo’n kind een
beetje extra geluk. En zorgen voor geluk
is de kernwaarde van alles wat we bij
Games for Health Europe doen, vanuit
de overtuiging dat geluk de basis is voor
goede gezondheid en gezonde zorg.’
Van registratielast

naar registratielust
Volgens Jurriaan hebben games niet
alleen een positief effect op patiënten
en zorgconsumenten. ‘Je kunt ook zorg
personeel efficiënter inzetten. Door de
vergrijzende bevolking zijn steeds meer
artsen, specialisten en verpleegkundi
gen nodig, waardoor zorgkosten stijgen.
Tegelijk ligt er door wet- en regelge
ving een enorme administratiedruk bij
zorgverleners. Maar waarom moeten
zorgverleners een groot deel van hun
kostbare tijd verdoen met het invullen
van allerlei vragenlijsten en rapporta
ges? ‘Wat nu als arts en verpleegkundi
ge meer ruimte krijgen voor aandacht
voor de patiënt dankzij een chatbot
voor patiëntinformatie? Niet door een
vraag-en-antwoordenquête, maar door
een slimme chatsessie waarmee je ‘ge
wenste antwoorden’ weet te omzeilen.
Door bijvoorbeeld niet te vragen ‘Hoe
laat heb je ontbeten?’ maar: ‘Hoe voel je
je vandaag? Wat heb je vanmorgen zoal
gedaan?’ De techniek is al zover dat de
chatbot anticipeert op antwoorden van
de patiënt en de vraagstelling hierop
aanpast. Eerst zal een verpleegkundige
misschien nog moeten meekijken, in de

Meer w
 eten over gamification in de zorg?

Neem een kijkje in het game lab en bekijk de
video op intrakoop.nl/game

toekomst kan het systeem autonoom
functioneren, waarna de arts of ver
pleegkundige de uitkomsten kan terug
lezen. Zo verandert registratielast in
de zorg in registratielust.’
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Staat de zorg open voor
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