
Kan VR de oefenruimte van 

de psychomotorisch 

therapeut vergroten?
Een DGA fieldlab op de HAN_, in samenwerking met 

Improvive en ondersteund door click.nl en DGA



Welkom en doel van 
presentatie

Wij nemen jullie 

mee in de 

ervaringen die wij 

hebben opgedaan.

Aansluitend 

interactie en  

mogelijkheid 

vragen te stellen



Psychomotorisch therapie
• Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met 

psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruik wordt 
gemaakt van werkvormen die gericht zijn op lichaamsbeleving en het handelen in 
bewegingssituaties.



Psychomotorisch 

methodisch 

handelen

Werkalliantie opbouwen

Casusconceptualisatie 

Doelformulering

Interventieren

Transfer naar echte leven

Evalueren en meten



Wat is 

VR Body 
Lab?

• Een fullbody virtuele 
multiplayer omgeving 

• Geeft mogelijkheden 
tot telepresentie.



Vragen waar we 

antwoord op hebben 
gezocht

Welke elementen heeft de therapeut nodig om tot interactie te 

komen met de cliënten?

Wat zijn belangrijke onderdelen om de elementen voor het 

psychomotorisch methodisch handelen te kunnen uitvoeren?

Wat zijn de succesfactoren voor een multi-cliënt sessie?

Wat is van belang om bestaande methodieken te integreren in 

de omgeving?

Welke technische uitdagingen komen we tegen?



Kan VR de oefenruimte voor de 
psychomotorisch therapeut 
vergroten?

Eerstejaars studenten PMT op de 

HAN_ hebben dit onderzocht.

Technische en praktijktest met een 

basisset om de mogelijkheden te 
ontdekken en technische hickups vast 
te stellen.



Uitkomsten 

technische 

ervaringen

• Hardware.

• Bril en PC samen zijn een 

drempel. Therapeut moet 
voldoende digivaardig zijn om 

het te gebruiken. 

• Oplossing: training –

nadeel: kosten en tijd

• Oplossing: Gebruik maken 
van Oculus Quest, Pico Neo

of ander toekomstig 
standalone VR bril



Uitkomsten 

technische ervaringen

• Software

• Hoofdzaak elkaar te kunnen zien en 

horen.

• Integreren in platform waarbij het 

mogelijk is om tot mini-games te 
komen.

• Creëren van geluidsbubbels

• Naambordjes zichtbaar, zodat je weet 
wie wie is. 

• Mogelijkheid om ervaringen vast te 
leggen. 

• Creëren van flows.



Tijdens Corona brillen 
uitgedeeld aan 10 studenten 
en therapeuten



Onboarding en telepresentie

• Verrast hoe goed het ging.

• Tijd nemen voor de 

onboarding. Is onderdeel van 
werkalliantie opbouwen.

• Zorgen dat je via telefoon of 
beeldbellen in contact blijft.

• Deelnemers zagen duidelijke 

kansen voor VR Body Lab als 
telepresentie tool.

• Belang dat therapeuten de 
kans krijgen om er vaardiger 

mee te worden.



Telepresent als

vakthereaput

Twintig vaktherapeuten hebben zelf en met 

cliënten ervaring opgedaan



Ervaringen
• Indien therapeut voldoende 

vertrouwen heeft in zijn eigen 

vaardigheden dan kan VR 
Body Lab als telepresentie tool 

dienen om ervaringsgerichte 
therapie op afstand aan te 

bieden. 

• Ook voor andere 

vaktherapeuten zijn er 
mogelijkheden.

• Onboarding kost tijd maar dat 
is vergelijkbaar met het 

opstarten van een 
therapeutische relatie.

• Cliënten durven meer te gaan 
experimenteren .



Nieuwe Wensen

• Omgeving

• Deze wordt bepaald door de therapeut. 

Drama anders dan PMT.

• Mogelijkheid om die makkelijk aan te passen. 
Verschillende kamers.

• Gereedsschapkist therapeut

• Mogelijkheid om snel, met druk op de knop, 
verschillende situaties neer te zetten

• Content kunnen laten zien over psycho-
educatie 

• Knop om een voicebubbel te maken met 1 

deelnemer

• Situatie op kunnen nemen en terugspelen

• Flow (stappen) kunnen inrichten

• Data kunnen vast leggen

• Gereedsschapkist cliënt

• Ervaringen kunnen vastleggen en meenemen 
naar de echte wereld



Vervolgstap: Verbindingen 

tussen verschillende domeinen

Infrastructuur (bedrijven)

•Platform (bedrijven)

•Content ontwikkeling 

•inhoudelijk opleiding vaktherapie

•creatie opleiding Experience Design

Methodiek 

ontwikkeling en 

onderzoek

•Lectoraat 

vaktherapie

Scholing vaktherapeuten

•Opleiding vaktherapie

Werkveld 

(markt)

•Instellingen

•Zelfstandigen



Vragen?
Joep.kolijn@han.nl

Roger@improvive.nl


