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Introductie
Een voorbeeld uit de praktijk:
Frederike kreeg de diagnose epilepsie op 4-jarige leeftijd. Ze heeft gegeneraliseerde
aanvallen met tussenpozen van 5-7 jaar. Ze heeft dagelijks last van absences. Haar ouders
en leraren in het dorp hebben haar altijd hetzelfde behandeld als haar 2 broers. Frederike
heeft normaal onderwijs doorlopen, gevolgd door een creatieve Hbo-opleiding. Ze heeft
jarenlang topsport beoefend op internationaal niveau en heeft nu een eigen bedrijf.
Monica (niet de echte naam) kreeg de diagnose epilepsie op 12-jarige leeftijd. Haar
ziektepatroon is identiek aan Frederike. Haar moeder is erg bezorgd over Monica en laat
haar zelfs nu ze 21 is, niet alleen naar de supermarkt gaan. Monica verwacht niet dat een
fulltime baan tot haar mogelijkheden behoort maar ze doet vrijwilligerswerk bij de
plaatselijke kinderboerderij. Ze voelt zich afhankelijk van haar vriend en haar ouders. Ze
doet niet aan sport.

Interupsy Edu was onderdeel van het Fieldlab Sociale Cohesie van Effenaar Smart Venue en CLICKNL. Dit
Fieldlab onderzoekt hoe we sociale cohesie kunnen inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom;
kunnen we verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen of te
herstellen?
In dit project hebben de partners samen onderzocht of er door middel van Virtual Reality (VR) een educatief
middel ontwikkeld kan worden dat een wezenlijke verandering teweeg kan brengen in de negatieve attitude en
de onwetendheid van leerkrachten ten opzichte van kinderen met epilepsie.
Dit is het onderzoeksverslag van dit proces en de conclusies die we hieruit kunnen trekken op zoek naar een
stigmavrije toekomst voor kinderen met epilepsie.
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Aanleiding
Er zijn in Nederland zo'n 120.000 mensen met
epilepsie. Per jaar krijgen ongeveer 14.000
mensen in ons land de diagnose epilepsie.
Epilepsie kan op elke leeftijd voorkomen en
ontstaan, maar begint meestal op jonge leeftijd
(voor of rond het 20e levensjaar).1
En met die diagnose komt er ook een groot
stigma. Dit stigma wordt met name veroorzaakt
doordat de term epilepsie vrijwel altijd
geassocieerd wordt met zware aanvallen waarbij
een persoon schuimbekkend en stuiptrekkend op
de grond ligt.
Dit is echter maar 1 vorm van epilepsie. Veel vormen van epilepsie zijn voor de buitenwereld nauwelijks te zien en
te herkennen. Veel mensen en kinderen durven of kunnen niet vertellen wat het voor hen inhoudt om met
epilepsie te leven. En het boven beschreven stigma verergert dit probleem. Een direct gevolg hiervan is een diep
gevoel van eenzaamheid met een verhoogd risico op zelfdoding (22% hoger dan normaal).2
In een uitgebreid systematisch overzicht3 van onderzoeken (van over de hele wereld) uit 2018 naar de kennis en
houding van leraren met betrekking tot epilepsie worden 3 hoofdthema’s onderscheiden:
1. Een gebrek aan kennis en een negatieve houding ten opzichte van epilepsie werden wijdverbreid gevonden in
alle onderzoeken.
2. Leraren hadden vaak een negatieve houding met betrekking tot de deelname van kinderen met epilepsie in
fysieke of sportactiviteiten.
3. Leraren bekenden beperkte kennis te hebben van de handelingen bij epileptische aanvallen of noodgevallen
met betrekking tot epilepsie.
Vergeleken met andere aandoeningen zoals astma, was er minder kennis aanwezig over epilepsie en hadden de
leraren een negatievere houding ten opzichte van de aandoening.
Het onderzoek stelt: “… the condition is often associated with significant stigma, which can result in significant
impairments in quality of life and mental health difficulties.”
Het is dus niet verassend dat het stigma kan leiden tot problemen op de lange termijn: “Population-based studies
of long-term outcome in childhood epilepsy indicate that the condition is associated with significant adverse
outcomes compared with the healthy population across a range of domains including education and employment.”
De studie concludeert dat zowel kennis als houding verbeterd kunnen worden door middel van educatieve
interventies. Ze roepen op tot onderzoek: “Future research should focus … on identifying the most effective ways
of delivering efficacious educational initiatives employing robust study designs.”
Met INTERUPSY EDU willen wij samen met de Berkenschutse en de Waterlelie (scholen met een expertise in
het begeleiden van kinderen met o.a. epilepsie) onderzoeken of VR een dergelijke educatieve interventie kan
bieden.

1 Bron:

https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/224-1/bij-wie-en-op-welke-leeftijd/
Niu Tian et al. Suicide among people with epilepsy: A population-based analysis of data from the U.S. National Violent Death Reporting
System, 17 states, 2003–2011, Epilepsy & Behavior (2016). DOI: 10.1016/j.yebeh.2016.05.028
2

3

Bron: Knowledge of and attitudes towards epilepsy among teachers: A systematic review- Jones et al. , 2018
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Deze educatieve interventie heeft een
potentieel veel groter bereik dan de
leraren.
Een onderzoek naar de houding van
ouders en directe familie na diagnose
stelt: “Higher levels of general and
epilepsy-specific parent and family stress,
fears and concerns, and perceived stigma
negatively affected child generic and
epilepsy-specific HRQOL (Health Related
Quality Of Life), above and beyond disease
and demographic factors.”4

Kortom: De houding ten opzichte van een kind met epilepsie van zijn/haar directe omgeving bepaalt de kwaliteit
van leven voor dat kind. Het zelfbeeld van het kind en daarmee de autonomie en zelfredzaamheid voor het
verdere leven van dat kind worden in deze periode bepaald.

ONDERZOEKSVRAGEN
Op weg naar een educatieve oplossing stellen we enkele belangrijke vragen:
1. Hoe krijg je de eenzaamheid en het onvermogen om duidelijk te maken wat er gaande is bij leerlingen met
epilepsie teruggedrongen?
2. Hoe geef je leerkrachten het inzicht en de mogelijkheid om deze leerlingen een stevigere en positievere basis
te geven waarmee ze later in hun leven een grotere kans op geluk (relaties, vriendschappen) en succes
(zelfredzaamheid, werk, autonomie) maken?
3. Kan er met behulp van belevingen in VR een onderwijs/bewustwording module ontwikkeld worden waardoor
de attitude van leerkrachten ten opzichte van leerlingen met epilepsie positief beïn-vloed kan worden?

Om te komen tot Passend Onderwijs voor leerlingen en jongeren met epilepsie ervaart De Berkenschutse
voortdurend het belang van kennis over en een positieve attitude ten aanzien van epilepsie*. Via Landelijk
Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie (LWOE), levert De Berkenschutse een bijdrage door kennis en
expertise te ontwikkelen en landelijk te delen. De praktijk leert dat begrip bij betrokkenen uit de omgeving van
de leerling of jongere met epilepsie, vaak de basis is om vanuit de omgeving te komen tot oplossingen en
mogelijkheden waardoor onderwijsbelemmeringen ten gevolge van epilepsie zo minimaal als mogelijk
gemaakt worden. Een tool waarbij zowel deze kennis als attitude wordt gestimuleerd kan dit proces bij
(onderwijs)professionals, in combinatie met een zorgvuldig begeleide inzet ervan, versterken.

4

Bron: Parent and family stress factors predict health-related quality in pediatric patients with new-onset epilepsy – Wu et al., 2014
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PARTNERS
LWOE, Landelijke Werkgroep Onderwijs Epilepsie
De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en
begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.
Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders
van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. Op onze website leest u meer over onze aanpak
en vindt u de gegevens van de begeleiders in uw eigen buurt.
De Berkenschutse, centrum voor onderwijsexpertise:
De Berkenschutse maakt samen met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde
en neurocognitie, deel uit van de Stichting Kempenhaeghe.
De Berkenschutse levert een bijdrage aan het meest passende onderwijs voor leerlingen, door onze unieke
expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen.
De Waterlelie, expertise centrum voor onderwijs en epilepsie:
De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor
leerlingen van 4 - 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.
Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de
leerontwikkeling centraal.
Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG)
en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons.

Samenhang bovengenoemde partners:
De Berkenschutse in het Noord Brabantse Heeze levert samen met De Waterlelie in het Noord-Hollandse
Cruquius de onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).
De onderwijskundig begeleiders van het LWOE beschikken over de kennis, ervaring en het medische
netwerk om docenten, en leerlingen met epilepsie, binnen het regulier en speciaal onderwijs goed te
begeleiden.

MaMa Producties BV:
MaMa Producties BV is een ontwerpbedrijf met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het overgrote deel
van de projecten hebben betrekking op de verbetering van kwaliteit van leven. Frederike Manders, de oprichter
van het bedrijf, heeft de mogelijkheden van VR-toepassingen ontdekt naar aanleiding van een epilepsie project
(INTERUPSY) waarin zij mensen zonder epilepsie laat ervaren hoe het is om met epilepsie te leven. Met deze
pilot geeft Frederike Manders met enige regelmaat workshops over het leven met epilepsie.
Fontys, University of Applied Sciences
Vanuit de Fontys hebben 2 studenten van de afdeling ICT & Software aan het project gewerkt. Yoanna Borisova,
ICT & Software (English stream), heeft in het kader van haar stage voor het 3e studiejaar zich geconcentreerd op
het INTERUPSY-EDU project. Rick van Schijndel, ICT & Software (Dutch strea), heeft het project als
afstudeerstage gebruikt.
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VIRTUAL REALITY ALS DE ‘ULTIMATE EMPATHY MACHINE’
Frederike Manders is in 2014 gestart met de pilot van de VR-beleving INTERUPSY.
Ze zag de enorme potentie van VR om de wereld te zien door andermans ogen.
INTERUPSY is gebaseerd op haar eigen ervaring; Frederike kreeg op haar 4de de
diagnose dat ze epilepsie heeft. Ze heeft inmiddels veel publiciteit gehad vanwege
de sterke impact die het heeft.
VR als technologie, biedt bij uitstek de mogelijkheid om in de belevingswereld van iemand anders te stappen.
Hier biedt het de mogelijkheid om leerkrachten, zorgprofessionals, familie en vrienden van mensen met
epilepsie te laten beleven wat de uitdagingen zijn om met epilepsie te leven. Dit medium kan zowel inzicht geven
in de ervaring van aanvallen als wel in de uitdagingen daar omheen. Zo kan stress bijvoorbeeld de kans op een
aanval verhogen en is het soms moeilijk om hulp te vragen.
De eerste versie van INTERUPSY heeft tijdens de DDW, workshops en demo’s inmiddels duidelijk gemaakt hoe
sterk de impact van het gebruik van VR kan zijn. De VR-beleving zoals die voor dit project bestond heeft echter
alleen maar een kennismakend karakter. Er is duidelijk een volgende stap nodig waarin leerkrachten en
verzorgers kunnen leren hoe ze hun benadering ten opzichte van mensen met epilepsie kunnen verbeteren. Door
de huidige VR-beleving om te vormen met o.a. gamificatie binnen een leermethode is dit mogelijk.
Het moment voor een dergelijke educatieve VR-beleving is nu ook gekomen. In 2014-2015 zorgde de pilot voor
veel publiciteit vanuit allerlei hoeken behalve vreemd genoeg, de hoek van de professionals die met epilepsie te
maken hebben. Het was toen te vroeg voor Virtual Reality bij deze beroepstak.
Inmiddels zijn VR-toepassingen binnen de zorg een begrip. De effectiviteit bij bijvoorbeeld pijnbestrijding en
fysiotherapie is gevalideerd. De laatste 2 jaar is er opvallend veel vraag ontstaan vanuit de zorgprofessionals naar
workshops omtrent de epilepsie-applicatie.
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RESEARCH EN OPZET
Human Centered Design

Het uiteindelijke doel van het project: een
grotere mate van zelfregie en zelfredzaamheid
voor kinderen met epilepsie.

We willen ervoor zorgen dat het stigma rondom epilepsie verdwijnt zodat alle kinderen met epilepsie zo volledig
mogelijk hun potentieel en talenten kunnen ontwikkelen. We zijn bij de benadering van de probleemstelling
uitgegaan van het geven van inzicht aan de docenten door middel van het principe ‘beleving vanuit de eerste
persoon’. Dat wil zeggen dat de VR-beleving de gebruiker in de positie van iemand met epilepsie plaatst
waardoor er, door verandering van perspectief, ook verandering van inzicht ontstaat.
Het succes van de app is volledig afhankelijk van de input van mensen met epilepsie en degene die er veel vanaf
weten, de professionals waaronder de leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling dan ook als een participatief proces
waarbij in alle fasen patiënten en professionals betrokken worden. Het is om die reden te omschrijven als
“Human-centered design”. Per onderdeel verschilt de groep betrokkenen en de manier waarop deze erbij
betrokken worden.
Voor de opzet van de scenario’s voor INTERUPSY EDU was er al vanaf het begin input van 2 kanten nodig.
Enerzijds de input van de mensen met epilepsie en anderzijds van de toekomstige gebruikers, namelijk de
leerkrachten.
De mensen met epilepsie leverden de informatie over de verschijningsvormen en symptomen van epilepsie, en
hoe zij dit ervaren. De leerkrachten weten juist weer veel over de situaties in bijvoorbeeld het klaslokaal,
wanneer ze te maken krijgen met epilepsie en hoe ze daar in de huidige praktijk, mee omgaan.
We hebben dit onderzocht door een uitgebreid literatuuronderzoek, onderzoek via social media, interviews en
door het laten invullen van vragenlijsten.

De mensen met epilepsie
Gedurende de research naar symptoom ervaringen over epilepsie kwamen we tot de verrassende ontdekking dat
er bar weinig literatuur bestaat waar er vanuit de ervaringsdeskundigen beschreven wordt hoe het is om met
epilepsie te leven en hoe de diverse soorten aanvallen ervaren worden. Literatuuronderzoek leverde slechts 1
boek op uit 1993 die dit als onderwerp had5. In de medische wereld lijkt hier weinig aandacht aan gegeven te
worden, wellicht omdat het gezien wordt als een subjectieve ervaring.
Om dit hiaat te vullen is er met behulp van de Berkenschutse een oproep gedaan onder de leerlingen om op
vrijwillige basis en anoniem hun verhaal te doen door het invullen van een vragenlijst. Er werd ruim gehoor

5

Brainstorms-Epilepsy in Our Words: Personal Accounts of Living With Seizures (Brainstorms Series, 1) Paperback – January
1, 1993 by Steven C. Schachter (Editor)
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gegeven (92 respondenten) aan deze oproep wat ons een grote en unieke bron van informatie gaf. In praktijk
bleek vaak dat er verhalen naar boven kwamen die niet eerder met andere mensen gedeeld waren.
Onzes inziens zijn deze ingevulde vragenlijsten van grote waarde voor onderzoekers en voor de kennis over
epilepsie in het algemeen.
De research onder jongeren met epilepsie is daarnaast breder uitgezet door ook ervaringsverhalen op te halen bij
social media groepen zoals de epilepsiegroep op Reddit.
Het eindresultaat van deze onderzoeken is een overzicht van de diverse soorten epilepsie, de manifestaties
daarvan en het gevoel dat de persoon hierbij had.

De leerkrachten
Om tot goede en herkenbare situaties te komen was de input van de mensen bij de Berkenschutse en de
Waterlelie cruciaal. Rick en Yoanna zijn meerdere keren naar de Berkenschutse gegaan om de mogelijke
scenario’s daar persoonlijk te bespreken. Daarbij volgde ze een Agile werkmethode die gebruikelijk is bij de
ontwikkeling van digitale applicaties met een sterke human centered design component: Na de eerste input
werden de scenario’s uitgeschreven en in basis al digitaal opgezet waarop een volgende sessie met de
Berkenschutse volgde voor terugkoppeling en aanpassingen. Eenzelfde proces werd online doorgelopen met de
Waterlelie.
Basisvragen in dit proces waren:
1. In wat voor soort situaties worden leerkrachten geconfronteerd met een leerling met epilepsie?
2. Hoe wordt daar door de leerkrachten op gehandeld?
Terugkerende uitdaging bij de ontwikkeling van de scenario’s met deze input was het rekening houden met de
fysieke beperkingen van het gebruik van een VR-bril. Omdat het om symptomen gaat waarbij je virtueel valt of
even buiten bewustzijn bent, is het niet wenselijk dat de gebruiker tijdens de VR-beleving gaat rondlopen.
Daardoor moesten de scenario’s een statisch karakter krijgen.

Verschijningsvormen van Epilepsie en uitwerking in de pilot
De eerste versie van INTERUPSY was voorzien van 2 vormen van epilepsie, te weten tonisch-clonische aanvallen
en absence-epilepsie. Het onderzoek onder mensen met epilepsie leverde een waslijst op aan heel uiteenlopende
symptomen. Niet alle symptomen, zoals bijvoorbeeld bepaalde geurtjes, zijn te simuleren in VR.
Voor de ontwikkeling van INTERUPSY EDU is er om praktische redenen voor gekozen om op dit moment enkel
absences te verwerken in de VR-beleving. Het opzetten van de hele app als onderzoeksproject had een grotere
prioriteit dan het verwerken van de diverse uitingsvormen.
Het is nadrukkelijk wel de bedoeling om meerdere resultaten van het onderzoek verder te verwerken in de
volgende fase.

Symptoom visualisatie
Voor de visualisatie van de symptomen in de VR-wereld was het nodig om de input van de mensen met epilepsie
te vertalen naar first person camerabewegingen tijdens de VR-beleving. Om dit te verwezenlijken zijn er
verschillende testsituaties ontwikkeld in Unity en Unreal (Game Software die gebruikt wordt voor VR
belevingen). Het vertrekpunt daarbij was de eerdere INTERUPSY-versie waarvan door veelvuldig gebruik bij
exposities en workshops al was aangetoond dat de beleving erg dicht bij de werkelijkheid lag.
De interpretatie van symptomen door iemand die zelf geen epilepsie heeft, bleek echter lastig. De
camerabewegingen waren vaak te heftig. Na meerdere aanpassingen, terugkoppelingen en herzieningen
hebben we daarom voor een andere aanpak gekozen. Door middel van een zelfgeschreven script kon er door
8

Frederike Manders met de Oculus op camerabewegingen vastgelegd worden die zeer dicht bij de echte beleving
van absences kwamen. De geregistreerde bewegingen konden vervolgens in de applicatie gebruikt worden.
Deze methode, input van een ervaringsdeskundige door middel van first person perspective, bleek uitstekend te
werken. Door de corona restricties was het helaas niet mogelijk om op grotere schaal deze methode toe te
passen, maar bij een vervolg van het project wordt dit wellicht een basismethode om input van
ervaringsdeskundige te verwerken.

De inhoud van INTERUPSY EDU
In het participatieve ontwikkelproces van de applicatie ontstaat er een wisselwerking van input en output van
belanghebbende. Enerzijds krijgen de kinderen en jongvolwassenen met epilepsie een nieuw middel om duidelijk
te maken wat hun uitdagingen zijn, anderzijds krijgen de professionals en docenten de mogelijkheid om vanuit
een geheel nieuw perspectief naar hun eigen werk te kijken. INTERUPSY-EDU wordt door de ontwikkelaars dan
ook gezien als een groeiproject waarvan dit project de basis is.
De basis van de applicatie kent 5 levels.

Level 1: Basisbeleving van symptomen
•
•

Doel: inzage in dagelijks leven met (symptomen van) epilepsie
Ontwerp: vertaling van symptomen en bijbehorende gevoelens zoals opgehaald in scenario’s en omgevingen
voor de VR-beleving.
9

Dit is de basisvorm van het concept en is al veelvuldig getest tijdens evenementen zoals de Dutch Design Week en
workshops bij stakeholders zoals De Berkenschutse en Stichting SEIN. Op basis van het succes van dit VR-project
konden we de volgende stap naar Sociale Cohesie zetten.

Level 2: Basisbeleving met uitleg
•
•

Doel: wat waren nu eigenlijk de symptomen zoals beleefd in level 1
Ontwerp: uitleg van de symptomen ingebouwd in de VR-beleving

Op dit moment bestaat de uitleg van de symptomen van epilepsie uit beschrijvingen en videobeelden van mensen die
een aanval hebben. Dit is altijd van buitenaf bekeken, dus hoe de toeschouwer het ziet, maar nooit van binnenuit,
dus hoe de epileptici het beleeft. In dit level krijgt de gebruiker de ervaring en de uitleg over hoe iemand met epilepsie
het beleefd om aanvallen te hebben.

Level 3: Game: leef ermee!
•
•

Doel: Leren leven met het dagelijks gevecht om je energieniveau te managen. Inzage in dit
gevecht.
Ontwerp: ontwikkelen van een game in VR waarbij je moet proberen zoveel mogelijk taken af
te handelen met de beperkte energie die je toebedeeld krijgt. Je kunt extra energie winnen
door te slapen maar dit gaat weer van je tijd af!

Energiemanagement is een wezenlijk onderdeel van leven met epilepsie. Te weinig slaap/energie
betekent direct een grotere kans op aanvallen. In deze game leer je dat je goed met je energie om
moet gaan en op tijd moet stoppen om te rusten. Hier leer je ook om aan te geven dat het even niet
gaat en dat je weer even ‘op moet laden’. Dit spel is zowel voor mensen met epilepsie leerzaam – het
leert energie managen en communiceren daarover – als voor docenten – het leert ze begrip te hebben
voor trage respons en hulp en begeleiding te bieden als daar de signalen voor zijn.

Level 4: Kennisverdieping
•
•

Ontwerp: VR-omgeving waarin je kennis over epilepsie op verschillende niveaus aanbiedt.
Resultaat: Aantrekkelijke leeromgeving met de juiste informatie

In de basisruimte van de VR-app is informatie over epilepsie verwerkt. Niet alle informatie is even duidelijk, maar als
je goed om je heen kijkt kom je toch een heel eind. De informatie in deze ruimte zijn hints voor de antwoorden bij de
quiz.

Level 5: Quiz
•
•

Ontwerp: Kennisquiz in VR-omgeving op verschillende niveaus.
Resultaat: Quiz op verschillende niveaus

De quiz geeft meer context en bewustwording over epilepsie. De hints voor de antwoorden zijn in de beginruimte te
vinden. Daardoor leert de gebruiker spelenderwijs meer over epilepsie.
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Hoewel de app ontwikkeld wordt in VR, is het ook mogelijk om de beleving simultaan te volgen via een
computerscherm. Op die manier kunnen mensen die in de ervaring zitten, begeleid worden. Het maakt het ook
voor kinderen en volwassenen met epilepsie makkelijker om de ervaring te beleven. Voor sommigen van hen kan
de VR-ervaring te heftig zijn of vinden ze het in de eerste instantie te eng. Dit mag geen obstakel zijn voor hen
om toch mee te doen.
Level 3, die met name bedoeld is voor kinderen met epilepsie, kan dus ook gespeeld worden op een pc of laptop.

Testen INTERUPSY EDU door een leerkracht.
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Test en feedback
COVID-19
Gedurende de periode waarin de Fontys studenten, Yoanna en Rick aan het project werkten was het vanwege de
corona maatregelen niet mogelijk om de applicatie goed te testen. Al het onderwijzend personeel werkten
vanuit thuis en ook organisaties als het epilepsie café heeft zijn deuren moeten sluiten.
Als afrondend onderdeel van hun onderzoek hebben we in een zeer klein gezelschap, er waren slechts 10 mensen
toegestaan, het project kunnen presenteren. Daarbij waren alle samenwerkende partijen vertegenwoordigd.
Afsluitend aan de presentatie werd er een VR-set aan de Berkenschutse overhandigd om intern onderzoek te
doen naar de reacties van de gebruikers. Iets later zijn er ook 2 VR-sets geleverd aan de Waterlelie met hetzelfde
uitgangspunt. Daarmee is de oorspronkelijke beoogde volgorde van het project noodgedwongen iets veranderd.
De tests met de beoogde doelgroep zijn daarmee gedaan na afronding van het werk van Rick en Yoanna.

TESTEN BIJ DE PARTNERS
Omdat de scholen langdurig dicht zijn gebleven en het meeste onderwijzend personeel vanuit thuis moesten
werken is er beheerst en op kleine schaal getest. De test teams bestonden zowel bij de Berkenschutse als bij de
Waterlelie uit ongeveer 10 personen. De test was tweeledig:

1

Hoe kunnen we werken met deze apparatuur?

Over het algemeen is er in de zorg en in het onderwijs een bepaalde weerstand tegen het gebruik van techniek.
De meeste mensen in deze sectoren zijn dit werk gaan doen om direct met mensen te kunnen werken. Als er een
nieuw technisch middel geïntroduceerd wordt moet de drempel voor het gebruik niet te hoog liggen, anders is
de kans groot dat men afhaakt en het nieuwe middel uiteindelijk helemaal niet gebruikt wordt. Met andere
woorden; de User eXperience (UX) en de User Interface (UI) zijn cruciaal voor het slagen van een project.
Hoewel we UX en UI hoog in het vaandel hebben, waren we bij aanvang van dit project niet bedacht op de
uitdagingen rondom Covid-19. We hebben daardoor wel veel aandacht aan de UX en UI in de applicatie gestopt,
maar onvoldoende in het gebruik van de Oculus Quest zelf.
Om toch tegemoet te komen in deze vraag hebben we alsnog een korte handleiding geschreven en op basis van
het principe ‘train de trainer’ mensen van de Waterlelie en de Berkenschutse geïnstrueerd hoe er met de
apparatuur omgegaan moest worden. Deels was dit analoog door een fysiek bezoek aan ons kantoor en deels
werd deze begeleiding online gegeven.
Bovendien is er is bij de Berkenschutse een medewerkster aanwezig die goed thuis is in deze materie en die snel
met onze instructies aan de slag kon.
Na wat oefening verdween de angst en onzekerheid om op ‘verkeerde’ knopjes te drukken waardoor de bril zou
‘ontploffen’ en kon er aan de inhoudelijke tests begonnen worden.

2

Kunnen we deze applicatie als onderwijs- en trainingsmiddel gaan gebruiken?

Zowel bij de Berkenschutse als bij de Waterlelie is er intern met focusgroepen getest. Daarbij werd gelet op de
kwaliteit van de applicatie enerzijds en de context van het gebruik voor educatieve doelstellingen en trainingen
anderzijds.
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TESTRESULTATEN
Reacties op de inhoud
“Het gaat uit van de praktijk en het heeft een grote meerwaarde voor het werken met leerlingen met
epilepsie en hun ouders/leerkrachten en andere begeleiders.”
“Epilepsie bezien vanuit een hele nieuwe invalshoek! Zelf ervaren hoe het is om de controle te verliezen
schept begrip.”
“Het maakt je bewust van het niet-medische verhaal achter epilepsie. Je leert kijken door de ogen van
iemand anders.”
“VR-bril en programma gunnen je een kijkje in de wereld van absence en aanval. Komt zo heel dichtbij.”
“Vond het een zeer waardevolle ervaring om inzicht te krijgen in wat een persoon tijdens een absence
ervaart. Boeiend dat dit met de hedendaagse techniek mogelijk is. Kan niet wachten om dit in ons werk
mee te nemen.”
“Meer vormen van epilepsie toevoegen.”
“Hele beleving en goed om te ervaren dmv VR hoe het is om epilepsie te hebben. Ik ben heel benieuwd naar
het vervolgtraject van het project.”
“Goed om zelf (bij benadering) te ervaren wat een impact epilepsie op iemands leven kan hebben.”
“Heel duidelijk. Een workshop hiermee is voor deze school erg zinvol.”
“Het was mij niet duidelijk dat ik energie kon krijgen van het konijntje. Dat was jammer.”
“Het duurde even voordat ik begreep dat ik het scherm aan moest raken om naar de game te gaan.”
“Ik schrok toen ik na een absence ineens iemand naast me zag zitten.”
Wat kunnen we hiervan meenemen in onze dagelijkse werkzaamheden?
“Hoe leerlingen epilepsie beleven.”
“De ervaring en de beleving waardoor ik me nog beter kan inleven in de leerling met epilepsie.”
“De ervaring die ik tijdens de VR beleving heb mogen meemaken. Wij pakken vaak de praktische effecten
aan van het hebben van epilepsie. Nog meer stil staan bij de emotionele beleving/ de warme kant van de
epilepsie.
Neem dit ook mee in de expertisegroep angst voor aanvallen.”
“Minder betutteling, stellen van de goede vragen, begrip voor dagelijkse beleving van mensen met actieve
epilepsie.”
“Een betere benadering van personen met epilepsie.”
“Kan me beter inleven in de leerlingen/studenten die ik begeleid.”
“Meer empathische vragen stellen tijdens en na een epileptische aanval.”
“Impact van epilepsie op leren en gedrag 'weet' ik, maar het voelen maakt het indringender. Enkele
minuten maken meer duidelijk dan lezen/praten over.”
“Benadering en "aanpak" van iemand met (mogelijk) epileptische activiteit aanpassen.”
“Nog steeds: de verplaatsing van mijn insteek (wijze van communiceren en gedrag) naar degene met
epilepsie. Van praktisch zorgende vragen en observaties naar meer empathisch, zonder direct in handel
modus te schieten of te denken.
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Ik krijg steeds meer de wens en behoefte aan een volwaardige expertise rol voor de leerling (met welke
aandoening dan ook) zelf, i.p.v. de richting bepalende omgeving.”
“Nog meer tijd nemen om, in ons geval de leerling, te herstellen na een aanval.”
“Een workshop met deze toepassing zou verplicht moeten worden voor iedereen op De Berkenschutse.”
“Heel goed om meer inzicht te krijgen op de impact van epilepsie.”

Kortom: de reacties bewijzen eens te meer de impact van een VR-beleving. Het empathisch vermogen is
duidelijk, maar ook de educatieve waarde komt in de reacties aan bod. Meer dan eens concluderen de
professionals dat ze hun aanpak van kinderen met epilepsie moeten aanpassen. Tijdens het testen leverde die
realisatie soms heel emotionele momenten op wanneer iemand concludeerde dat ze het al jaren eigenlijk fout
deed.
De persoon die oproept tot een volwaardige expertise rol voor de leerling raakt het uiteindelijke doel van
INTERUPSY EDU: een benadering die leidt tot een grotere mate van zelfregie en zelfredzaamheid voor kinderen
met epilepsie. Een benadering die leidt tot een groter gevoel van Sociale Cohesie bij mensen met epilepsie door
een volwaardige deelname aan alle aspecten van de maatschappij.
De reacties geven daarnaast ook aanwijzingen voor verbeteringen in een volgende fase.

Tijdens de presentatie bij de Berkenschutse.
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CONCLUSIE
De partners, De Waterlelie en De Berkenschutse, hebben in hun eigen omgeving met de Oculus Quest kunnen
testen. Daarbij kwamen de volgende bevindingen naar boven:

TECHNISCH
Het gebruik van de VR-bril en de techniek heeft in eerste instantie begeleiding nodig. De meeste mensen in deze
omgeving zijn niet van zichzelf genoeg geïnteresseerd in techniek om makkelijk hun weg te vinden in het werken
met een VR-bril. Daar komt bij dat er grote behoefte is aan het casten van de beelden tijdens het gebruik zodat
anderen mee kunnen kijken. Ook de techniek hiervan moet aangeleerd worden. Als hier geen aandacht voor is
bestaat de kans dat het project op de plank komt te liggen omdat de drempel voor gebruik te groot wordt.
Er is door ons een handleiding gemaakt voor het gebruik van de app. Deze kan uitgebreid worden met instructies
voor het gebruik van de VR-bril. Ervaring leert echter dat een video tutorial waarschijnlijk beter werkt dan het
lezen van instructies. Er is door ons ook al een walk through van de app gemaakt. Mogelijk kunnen we ook een
korte instructievideo voor het gebruik van de bril maken.
Daarnaast is er met de stakeholders ook gesproken over een ‘train de trainer’-programma. Dat zou verder gaan
dan alleen de technisch instructies. In een dergelijk programma wordt de VR-applicatie opgenomen in een groter
lesprogramma waarbij er ook aandacht aan een goede introductie en een goede afronding van de training
gegeven wordt.

INHOUDELIJK
De reactie van de gebruikers (leerkrachten) was bijzonder positief. De vraag of dit een toepassing is die in het
onderwijs gebruikt moet worden is veranderd in de vraag hoe we dat voor elkaar gaan krijgen.
In het enthousiasme zat ook een teleurstelling. Namelijk, waarom zijn er niet meer vormen van epilepsie te
beleven? Een vraag waar we graag aan tegemoet willen komen als we samen met de stakeholders het verder
kunnen gaan ontwikkelen.
Ook de reacties van enkele leerlingen met epilepsie, die input hadden gegeven tijdens het project, waren
positief. Ze al aangegeven om graag verbonden te blijven aan de verdere ontwikkeling van dit project.
De pilot van de app is bij de stakeholders erg goed ontvangen. Er was vrijwel meteen behoefte om de app ook
direct te gaan gebruiken. Omdat het echter een onderzoeksproject betreft hebben wij nadrukkelijk geadviseerd
de app vooralsnog alleen intern te gebruiken. De app bevat nog te veel bugs en oneffenheden om op dit moment
uit te rollen. Daarnaast werd het in de testperiode duidelijk dat deze applicatie niet op zichzelf gebruikt kan
worden. Er is behoefte aan een grotere context in de vorm bijvoorbeeld workshops. Omdat deze workshops een
unieke opzet zullen hebben werd ook in dit opzicht overwogen om een ‘train de trainer’- programma op te gaan
zetten.
Naar aanleiding van de presentatie en het intern gebruik van de app hebben de stakeholders besloten met elkaar
door te gaan om het project verder te ontwikkelen zodat het daadwerkelijk als educatief middel ingezet kan
worden. Momenteel zijn we met elkaar in overleg over hoe we dat tot stand kunnen gaan brengen.
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BIJLAGE: SCREENSHOTS

Beginscherm

Voor een absence

Tijdens een absence

Na een absence

Interactie met leraar

Achievement

Instructies

Taken in de energiegame
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eindhoven, 28-4-2021
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