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Summary
Vraagstuk
“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen dat de angst onder
middelbare scholieren, die ontstaat tijdens de afbouwperiode van
psychomotorische therapiesessies, verminderd en dit proces van
loslaten vergemakkelijkt?”
Bovenstaand vraagstuk is ontstaan door mijn interesse
voor de geestelijke gezondheidszorg. Na een gesprek met
Psychomotorisch Kindertherapeuten Christel Hüsstege en Maartje
Bekink, leek het mij erg interessant om mijn steentje bij te kunnen
dragen in de praktijk van Kindertherapie Brabant.
Een probleem dat speelt binnen de therapie is wanneer iemand
ontslagen wordt, diegene in een keer compleet los wordt gelaten
door de therapeuten, waardoor er angst ontstaat om terug te
vallen. Dit, in combinatie met de lange wachtrijen, zorgt ervoor dat
wanneer er een terugval plaatsvind, de jongere niet meteen weer
geholpen kan worden.
Om voor dit probleem een oplossing te ontwerpen, is er onderzoek
gedaan naar wat psychomotorische therapie is, hoe dit werkt
en hoe de opbouw van therapie er uit ziet. Ook is er onderzoek
gedaan naar de doelgroep en naar wat er al op de markt is om
terugvallen van geestelijke ziektes tegen te gaan. Hierna is er aan
de hand van brainstorms en concepting een eerste prototype
ontstaan, dat is getest en geïtereerd naar een proof of concept.
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Onderzoeksactiviteiten
Door het inzetten van meerdere ontwerpmethodes, is er breed
onderzoek gedaan naar het vraagstuk. Er is gestart met een
literatuuronderzoek, bestaande uit het bekijken en doorlezen
van websites, video’s en boeken. Omdat het onderwerp
‘psychomotorische therapie’ nieuw was voor mij, is het belangrijk
me hier goed in te verdiepen. Om de verzamelde informatie
uit te breiden zijn er een aantal interviews gehouden. Er vond
een intervieuw plaats met psychomotorisch therapeuten
van Kindertherapie Brabant en een interview met een expert
psychologie. Om een goed beeld te krijgen van het traject van
psychomotorisch therapie, is er een user journey ontworpen.
Hierin is te zien waar de afbouwperiode plaatsvind, en waar de
focus dus ligt tijdens het onderzoek. Na de afbouwperiode zou
mijn ontwerp ingezet moeten worden, in de periode na therapie,
wanneer er geen contact meer is tussen therapeut en de jongere.
Om een goed beeld te krijgen van de doelgroep vond er een
breed doelgroeponderzoek plaats. Door middel van enquêtes en
observatie is er informatie verzameld wat omgezet is in persona’s,
een empathy map en een uitwerking van de Tone of Voice.
Tevens is er breed marktonderzoek gedaan, omdat er al veel
op de markt bleek te zijn wat kan helpen om terugvallen van
psychische problemen tegen te gaan. Door persoonlijke voorkeur
en de conclusie uit het doelgroeponderzoek is er voor gekozen de
focus te leggen op E-health. Er is gekeken naar wat er al bestaat
om via een applicatie of website hulp te bieden voor psychische
problemen en het welbevinden te verbeteren.

Als laatst is er contact gezocht met jongeren die therapie krijgen
bij Kindertherapie Brabant en jongeren die daar therapie hebben
gehad. In de vorm van een enquête is er informatie verzameld over
waar de angst in de afbouwperiode vandaan zou kunnen komen,
wat jongeren helpt om zich beter te voelen en wat er in de periode
na therapie hiervoor gedaan wordt.
Conclusies
Na de onderzoeksfase zijn er een aantal conclusies te trekken,
waar met de ontwerpfase rekening mee gehouden moet worden.
Als eerste kan geconcludeerd worden dat niet alle jongeren
die psychomotorische therapie krijgen, angst ervaren in de
afbouwperiode. Wanneer deze angst wel wordt ervaren, wordt dit
veroorzaakt door de onzekerheid om zonder therapeut verder te
gaan en bang te zijn om terug te vallen.
Wat deze angst zou kunnen verminderen, is een manier om het
geleerde tijdens therapie op te kunnen slaan en later terug te
kunnen bekijken. Daarnaast geven jongeren aan het fijn te vinden
om hun verhaal kwijt te kunnen en een maatje te hebben. Contact
met de therapeut is namelijk niet meer mogelijk nadat het traject
is afgerond.

de jongeren te helpen met het opbouwen van het hulpmiddel en
hier ook inzicht in te willen krijgen. Wanneer de therapie wordt
beïndigd hoeft de therapeut hier geen inzicht meer in te krijgen,
maar misschien dat dit wel fijn zou kunnen zijn voor de ouder(s)/
verzorger(s) van de jongere. Op deze manier is er altijd iemand
die bijhoud hoe het met de jongere gaat, terwijl de jongere dit niet
letterlijk hoeft te zeggen.
Prototypes
Het eerste concept bestaat uit een applicatie waarin je
dagelijks aan kan geven hoe je je voelt, waarna er een pagina
verschijnt met oefeningen die je kunt doen om deze emotie
te verminderen(bijvoorbeeld boos, verdrietig, angstig etc.)
De oefeningen op deze pagina zijn door jouwzelf ingevoerd,
tijdens het therapie traject. Op deze manier weet je goed welke
oefeningen helpen bij je klachten. Ook is er in de app een optie om
terug te kijken hoe je je gevoeld hebt en een mogelijkheid om met
een chatbot te praten.

Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat het
voor iedereen anders is wat werkt om klachten te verminderen.
Bepaalde oefeningen werken voor de een wel maar voor de ander
weer totaal niet. Hierdoor moet het hulpmiddel persoonlijk en voor
iedereen uniek worden. Een optie is om tijdens de afbouwperiode
van PMT dingen bij de houden die later, na therapie, terug te kijken
zijn. Hierdoor wordt er een persoonlijke ‘handleiding’ opgebouwd.
Psychomotorisch therapeut Maartje Bekink van Kindertherapie
Brabant zegt het ook fijn te vinden om tijdens de afbouwperiode
6.

Na de eerste feedback is er gekeken om een online platform te
koppelen aan een fysiek product. Bij psychomotorische therapie
gaat het namelijk over het bewegen en fysieke oefeningen doen,
dus is het niet slim om alles in een app te stoppen, waardoor de
jongeren alleen nog maar meer op hun telefoon zitten.

Testresultaten
Door de huidige omstandigheden was testen bij de doelgroep niet
mogelijk, waardoor er is gekozen om meerdere kleine testjes te
doen.

Er is een nieuw concept ontstaan waar ook een eerste prototype
voor is gemaakt en een user journey om het concept te testen. De
opdrachten in de app zijn vervangen door een pot met opdrachten
die je ontvangt wanneer je begint met afbouwen van therapie.
Op deze manier kun je in de tijd dat het wat langer duurt voordat
je weer een therapiesessie hebt, ontdekken hoe je je eigen
therapeut wordt. Hierna kunnen de oefeningen die voor jou werken
toegevoegd worden in de app waarin ze opgeslagen worden.

Test 1: Het concept.
De user journey over het concept is opgestuurd naar
Kindertherapie Brabant met de vraag of dit hulpmiddel bruikbaar
gaat zijn binnen het bedrijf en wat zij er van vinden. De reacties
op het concept waren erg positief en er werd mij verteld dat dit
hulpmiddel 100% gaat werken. De therapeuten maken nu al vaak
knipsels en tekeningen, met hierop oefeningen en inspirerende
quotes, dat jongeren mee naar huis kunnen nemen. Het is erg
waardevol om deze oefeningen op te slaan in een app zodat dit
een veilig plekje krijgt waar altijd op terug gevallen kan worden.
Test 2: Het verzamelen van oefeningen.
Aan de psychomotorisch therapeuten Maartje en Christel is
gevraagd of zij aan de slag willen gaan met het verzamelen van
oefeningen/opdrachten die voor jongeren hulpzaam zijn. Uit deze
test kwam een hele verzameling van activiteiten(Bijlage 14). De
activiteiten zijn heel divers en Maartje benadrukt hierbij dat het
per persoon verschillend is welke activiteiten werken en het dus
belangrijk is om mee te nemen dat het product persoonlijk moet
zijn.
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Test 3: Het interface van de app.
Er is in Adobe XD een eerste prototype
gemaakt, welke voor is gelegd aan
middelbare scholieren met een aantal
vragen achteraf. Hieruit bleek dat de
werking van de app duidelijk is, alleen
dat de emoties niet altijd even duidelijk
zijn.
Om te testen of dit altijd zo is, is er een
nieuwe enquête opgesteld met een
aantal emoji’s en daarbij de vraag welke
emotie uitgedrukt wordt. Hieruit kwam
dat sommige emoties erg duidelijk
waren en 100% van de testpersonen de
juiste emoties hierbij hadden gekoppeld.
Echter waren er ook een aantal emoties
waarbij de antwoorden verschilden. Om
er zeker van te zijn dat de emoties een
juiste betekenis geven, is het belangrijk
om bij het hulpmiddel erg duidelijk te
maken om welke emotie het gaat, door middel van tekst.
Ontwerpoplossing
Het bestaande concept is aangepast en er is een nieuw prototype
ontworpen als proof of concept. De glazen pot is vervangen door
een kaartenset, zodat dit compacter is en het afgeschermd wordt
van de buitenwereld. Tijdens therapie worden de lege kaartjes
gevuld met activiteiten, tekeningen en quotes, dat een jongere
helpt met hun probleem of klachten. Later, tijdens de afbouwfase,
kunnen deze activiteiten toegevoegd worden aan de app. Hierin
worden deze gekoppeld aan emoties, waardoor ze makkelijk terug

te vinden zijn. Ook zijn hier activiteiten te zien die werken voor
andere oud-PMT-patiënten. Hierdoor ontstaat er een community
waar van elkaar geleerd kan worden en ontdekt kan worden wat
voor jouw als persoon werkt.

Positionering als ontwerper
Op jonge leeftijd was ik altijd al creatief bezig. Om mijn
creativiteit verder te ontwikkelen is de studie Communication
& Multimediadesign gestart. In de eerste jaren van deze studie
was ik een persoon dat alles leuk vond en veel wilde leren.
Later, is er een duidelijke voorkeur voor online design ontstaan.
Tijdens de stage in jaar drie heb ik mijn vormgevings- en
webdesignskills mogen ontwikkelen binnen een fijn bedrijf.
Hierna, tijdens de Minor in jaar 4, is hier een interesse voor de
gezondheidszorg aan toegevoegd. Als ontwerper is mijn droom
om hulpmiddelen te ontwerpen die kunnen bijdragen in de
geestelijke gezondheidszorg. Met mijn afstudeerproject, binnen
het bedrijf Kindertherapie Brabant, hoop ik hier een mooie start
aan te kunnen maken!
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“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen
dat de angst onder middelbare scholieren,
die ontstaat tijdens de afbouwperiode
van psychomotorische therapiesessies,
verminderd en dit proces van loslaten
vergemakkelijkt?”
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Aanleiding
Vrijdag 6 maart 2020 was het begin van een grote verandering
in het leven van vele Nederlanders. Op deze dag hebben we
kennis gemaakt met het nieuwe coronavirus. “Het coronavirus
SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken
in het begin op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige
longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan
overlijden”(RIVM, z.d.). Er volgden verschillende maatregelen
waaronder thuis te blijven bij verkoudheid, hoesten of koorts en
om te stoppen met handen schudden. Later in maart volgden er
strengere maatregelen zoals het sluiten van scholen en aflassen
van evenementen(NU.nl, 2020). Op 21 juli gaf het Rijksintituut voor
Volksgezondheid en Milieu(RIVM) aan dat er al 6136 mensen aan
het virus zijn overleden(Wikipedia-bijdragers, 2021).
Nadat de sterftegevallen afgelopen zomer afnamen, vond er in
september een tweede golf plaats. Hierna volgde een intelligente
lockdown waarbij alle niet-noodzakelijke openbare plekken worden
gesloten. Deze lockdown was een schrik voor vele mensen. Vooral
jongeren blijken het er zwaar mee te hebben. Meer dan de helft
van de jongeren in Nederland geven aan zich gespannen, angstig
of gestrest te voelen als gevolg van de coronapandemie (RTL
Nieuws, 2020) . Zelf merk ik ook dat deze rare tijden veel doet met
de mentale gezondheid van jongeren in mijn omgeving. Het is
bijna onmogelijk om leuke dingen te doen en ook uitstapjes kun
je vergeten. Ook is er niks om naar uit te kijken. Het is onzeker of
op vakantie gaan volgend jaar mogelijk is en wanneer we weer
een dagje weg of lekker de stad in kunnen. De sociale behoeftes
van jongeren worden tegengehouden en dit kan ernstige gevolgen
hebben, zoals een depressie.

53% van de jongeren rapporteert stress en angstklachten
(Coppens, 2020)

Om tot een onderwerp te komen zijn er een aantal mindmaps
gemaakt (bijlage 1). Hierin is te zien dat ik veel dingen interessant
vind, die toch een beetje met elkaar te maken hebben. Uiteindelijk
is de knoop doorgehakt om me te focussen op de geestelijke
gezondheidszorg, omdat dit een actueel probleem is dat ik erg
interessant vind om verder te onderzoeken.
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Mijn interesse voor de geestelijke gezondheidszorg is zo’n
anderhalf jaar geleden ontstaan. Op 29 mei 2019 ben ik mijn
leukste collega en vriendin, Ilja, verloren aan een ernstige
depressie. De schrik was groot, omdat ik er nooit over na heb
gedacht hoe ernstig geestelijke ziektes zijn en wat dit met iemand
kon doen. In deze periode ben ik gaan inzien dat ziektes niet
altijd te zien zijn. Een depressie is voor mij net zo erg als kanker,
ook al merk je hier minder van. De tijd na het overleiden van Ilja
merkte ik dat ik veel bezig was met het in de gaten houden van
mijn vrienden en familie. Vaak vroeg ik hoe het ging en ik kreeg
steeds meer het gevoel alsof ik verantwoordelijk was voor mijn
vrienden. Ik wilde niet dat ik nog iemand zou verliezen, dus deed
ik mijn best om er voor te zorgen dat het goed ging met iedereen
in mijn omgeving. Later bleek dit onmogelijk. Ik kan niet voor
iedereen zorgen en dat is ook niet mijn taak. Wel kreeg ik steeds
meer het idee dat ik hier later iets mee wil gaan doen. Mijn droom
ontstond om hulpmiddelen te ontwerpen die kunnen bijdragen in
de geestelijke gezondheidszorg.

Nu, in de tijd van corona, wordt deze droom alsmaar groter, omdat
veel jongeren last hebben van de gevolgen hiervan. Uit onderzoek
is gebleken dat 33 procent van de Nederlanders zich angstig of
gestrest voelt ten gevolge van de aangescherpte maatregelen.
Hierbij is onder millennials een piek te zien. 61 procent van
de Nederlanders mist sociale contacten en activiteiten en 33
procent voelde zich stressvol in de weken van de aangescherpte
maatregelen (OpenUp, 2020).
Doordat, vooral jongeren, veel last hebben van de gevolgen
van de pandemie, is hierbij veel vraag naar hulp. Het is ook
belangrijk dat deze hulp gegeven wordt, in de vorm van medicatie
of therapiesessies. Wat ik erg interessant vind is hoe therapie
mentale problemen kan verminderen of zelfs kan wegnemen.
Om tot een afgebakend onderwerp voor mijn afstudeerproject
te komen, ben ik in gesprek gegaan met de eigenaren
van Kindertherapie Brabant (Kindertherapie Brabant, z.d.),
Christel Hüsstege en Maartje Bekink. Dit is een praktijk voor
psychomotorische kinder- & jeugdtherapie. Ik heb dit innitiatief
genomen omdat het me erg interessant lijkt om mee te kijken in
de praktijk en zo mogelijk bij te kunnen dragen aan de verbetering
van therapiesessies, met het inzetten van mijn CMD-skills. Ik kreeg
al snel een positieve reactie en kreeg hierdoor een akkoord op
een samenwerking met dit bedrijf. Samen zijn we op het volgende
onderwerp gekomen, waarbij mijn hulp van pas zou kunnen
komen; een manier om tijdens de afbouwfase of nazorgtraject een
lijntje te houden met patiënten. Door hier wat meer over te lezen,
kwam ik erachter dat er vaak angst ontstaat bij patiënten, omdat
zij de steun die zij hebben gekregen los moeten laten en er altijd
kans is op een terugval (T, 2018).
Februari 2021
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Hoofdvraag & deelvragen
De onderzoeksvraag waar ik me tijdens de afstudeerperiode mee
bezig wil houden is;
“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen dat de angst onder
middelbare scholieren, die ontstaat tijdens de afbouwperiode
van psychomotorische therapiesessies, verminderd en dit
proces van loslaten vergemakkelijkt?”
Doelgroep
Er is voor deze doelgroep gekozen omdat er vooral onder
middelbare scholieren een stijging te zien is in de groei van
mentale klachten. Ook zijn middelbare scholieren als één groep
te zien, omdat de ontwikkeling ongeveer gelijk is, ondanks leeftijd.
“Een 12-jarige kan verder ontwikkeld zijn dan een 16-jarige, hier
maakt leeftijd niet veel uit”, verteld Maartje tijdens een eerste
gesprek. Omdat er nog niet gekozen is voor de vorm van het
eindprototype, kan de doelgroep nog niet verkleind worden. Het
eindproduct moet passen bij de doelgroep, dus deze kan pas
verkleind worden wanneer ik weet wat ik ga maken.

Het onderzoek dat gedaan gaat worden, is onderverdeeld in 9
deelvragen:
1.
Wat is psychomotorische therapie?
2.
Hoe helpt PMT bij mentale klachten?
3.
Wanneer heeft iemand PMT nodig?
4.
Wanneer begint de afbouwperiode van PMT en wat houdt
dit in?
5.
Wanneer wordt PMT beëindigd?
6.
Wat is de Tone of Voice waarmee de doelgroep 			
aangesproken kan worden?
7.
Waar komt de angst vandaan, die ontstaat in de 		
afbouwperiode van PMT?
8.
Wat hebben middelbare scholieren, die in de 			
afbouwperiode van PMT zitten, nodig uit hun omgeving om
op eigen been verder te gaan?
9.
Wat zouden geschikte middelen kunnen zijn om angst te
verminderen tijdens de afbouwperiode van PMT?

12.

Onderzoek

13.

Literatuurstudie
Wat is psychomotorische therapie?

bewegingsgedrag centraal (Vaktherapie, z.d.).

“Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor
mensen met psychiatrische, psychosociale en psychosomatische
problemen en stoornissen, waarbij het bewegingsgedrag en het
beleefde lichamelijkheid als aangrijpingspunt worden genomen
om op methodische wijze te intervenuiëren. Het arrangeren
en manipuleren van bewegingsactiviteiten speelt hierbij een
belangrijke rol” (Emck, C., Hammink, M.N. & Bosscher, R.J., 2007).

Verschillende thema’s binnen PMT zijn grenzen aangeven, contact
maken met de geest en lichaam, samenwerken, in beweging
komen en daardoor ontspannen voelen (GGZ Friesland, 2019).

Psychomotorische therapie wordt ingezet bij kinderen die
vastlopen in hun ontwikkeling en dit uiten in probleemgedrag,
zoals angst, woedeaanvallen of een sombere of depressieve
kijk op het leven. Deze kinderen zitten dus niet lekker in hun vel.
Maar wat betekend dat nou eigenlijk? Gezinspsychiater, Walter
Oppenoorth, kwam met de volgende uitspraak: “Je zit lekker
in je vel als je vrij bent (en je vrij voelt) om je eigen (gedrags-)
mogelijkheden te gebruiken, binnen de grenzen van je consitutie
en je talenten die je genetisch hebt meegekregen”. Wanneer
kinderen vastlopen in hun ontwikkeling zullen zij niks anders
kunnen dan dit uiten in probleemgedrag.
Door kinderen psychomotorische therapie te geven, worden
kinderen geholpen, door het spelen en ander gedrag te laten
ervaren, om hun gedragskeuzevrijheid terug te krijgen (BrandsZandvliet, W., & Eisenga-Oppenoorth, A., 2015).
Anders dan bij verbale therapiesoorten, staat bij
psychomotorische therapie lichaamsbeweging en

Psychische klachten kunnen lichamelijke klachten veroozaken
zoals een verkeerde lichaamshouding, lichamelijke spanning,
ademhaling of moeite met bewegen. Het is daarom erg belangrijk
om signalen van het lichaam, gevoelens en gedrag te herkennen
en beter te leren begrijpen(GGNet, z.d.).
Wanneer PMT wordt gestart, wordt tijdens een
kennismakingsgesprek samen met het kind en ouder(s) een
hulpvraag en doel opgesteld (Vind een therapeut, z.d.). Vanuit
deze hulpvraag wordt door de therapeuten gekeken of het
kind geholpen kan worden door middel van psychomotorische
therapie. Het kan zijn dat kinderen hulp zoeken omdat zij al een
psychisch probleem ervaren en dus al een hulpvraag kunnen
opstellen. Ook kan het zijn dat er problemen ontstaan die te zien
zijn in het bewegingsgedrag van het kind, maar het onduidelijk
is waar dit vandaan komt. In dit geval is het belangrijk om
vakspecifieke diagnose te formuleren.
Tijdens een intakegesprek wordt door middel van een vragenlijst
antwoord gegeven op een aantal vragen waarmee relevante
informatie wordt verkregen(zie bijlage 1) (Emck, C., Hammink,
M.N. & Bosscher, R.J., 2007).
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Hierna volgt de observatieperiode die bestaat uit één of twee
sessies waarin een aantal oefeningen gedaan worden en er een
band wordt gecreeërd tussen therapeut en het kind. Aan de hand
van oefeningen kan informatie worden verzameld over de manier
van bewegen van het kind. Een voorbeeld van een oefening is de
basketproef.
Hierbij worden vijf hoepels op de grond gelegd, voor een basket.
Het kind wordt gevraagd om vanuit elke hoepel drie keer te
gooien. Hierna wordt het kind gevraagd één hoepel uit te kiezen
en aan de geven hoe vaak zij denken raak te gooien, wanneer ze
tien keer mogen proberen. Vervolgens wordt dit voltooid. Door
deze individuele oefening te observeren kan hier informatie uit
worden gehaald zoals het doorzettingsvermogen van het kind, de
bewegingscoördinatie, het omgaan met kritiek en omgaan met
materiaal (Emck, C., Hammink, M.N. & Bosscher, R.J., 2007).
Zelf heb ik deze oefening ook mogen ervaren. In de beginfase van
het afstuderen ben ik langsgeweest bij Kindertherapie Brabant, het
bedrijf van Christel Hüsstege en Maartje Bekink. In de ruimte waar
PMT plaatsvind waren veel toestellen en materialen te zien, zoals
klimrekken, ballen, pittenzakken, touwen, hoepels etcetera. Deze
materialen zijn de basis voor psychomotorische kindertherapie.
Wanneer Christel vijf hoepels in de ruimte had gelegd kreeg ik
de vraag er één uit te kiezen en hierin te gaan staan. Vervolgens
mocht ik drie keer gooien naar de basket. Hierna mocht ik vanuit
de andere vier hoepels ook nog drie keer gooien, en de volgorde
zelf bepalen. Hierna kreeg ik de opdracht om opnieuw in één
zelfgekozen hoepel te gaan staan en te vertellen hoe vaak ik denk
raak te gooien, wanneer ik tien pogingen krijg. Ik ging voor zes.
Na tien keer gooien bleek ik toch wat onzeker te zijn, want ik heb
zeven keer raak gegooid, meer dan ik had verwacht dus.
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Door deze opdracht zelf te ervaren ben ik beter gaan begrijpen
hoe er informatie uit lichaamstaal en het doen en laten van een
persoon gehaald kan worden. Wanneer een persoon denkt tien van
de tien keer raak te gooien, heeft diegene dus meer vertrouwen in
zichzelf dan iemand die denkt vijf van de tien keer raak te gooien.
Ook besefte ik dat ik tijdens een potje overgooien veel spiegelde.
Dit is iets wat elk persoon onbewust doet. Je speigelt het gedrag
van iemand die tegenover je staat. Het was erg interessant om
hier bewust van te worden en te beseffen hoe een probleem
gesteld kan worden vanuit iemand zijn gedrag en houding.
Wanneer er een hulpvraag is opgesteld kunnen er afspraken
gemaakt worden voor therapiesessies. Tijdens de sessies worden
oefeningen gedaan om ander gedrag te tonen en te ontspannen.
Onspanningsoefeningen worden vaak gedaan om te leren om met
spanningen om te gaan en beter te kunnen slapen. Slaap is daarbij
ook het beste medicijn (GGNet, z.d.).
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Hoe helpt PMT bij mentale klachten?
Gedrag
Het gedrag van een kind wordt bepaald in het brein. Afwijkingen in
gedrag kunnen veroorzaakt worden door een aantal redenen.
Wanneer het brein tijdens de zwangerschap al aangetast is, door
roken, alcohol, drugs of medicatie, kan er beschadiging ontstaan in
de ontwikkeling van het kind. Ook stress tijdens de zwangerschap
kan invloed hebben op het functioneren van het brein en dit tonen
in het gedrag van het kind.
Ook werken bij kinderen de linker- en rechter hersenhelft nog niet
goed samen. Wanneer kinderen dan meer vanuit het linkerbrein
handelen, is er een ontkenning van of het niet bewust zijn van
emoties te zien, missen zij betekenissen waardoor dingen niet in
context gezien worden, worden onschuldige grapjes niet begrepen
en is starheid zichtbaar.
Wanneer er meer vanuit de rechterhersenhelft wordt gehandeld
wordt het kind juist overspoeld met emoties, wordt er chaotisch
gehandeld en worden dingen niet in de juiste verhouding gezien,
wardoor het kind niet goed om kan gaan met emoties.

verhelderd worden en kan de oorzaak beter achterhaald worden.
Hierbij staat de O voor organisme(het kind), de M voor Milieu(de
omgeving) en de G voor het gedrag.
Het gedrag is op te splitsen in zes gedragscomponenten:
1. De biologische gedragscomponent
2. De sensorische gedragscomponent
3. De motorische gedragscomponent
4. De emotionele gedragscomponent
5. De cognitieve gedragscomponent
6. De sociale gedragscomponent
Deze zes gedragscomponenten hebben invloed op elkaar. Als er
een verstoring is in een van de componenten, kan dat gevolgen
hebben op de ontwikkeling van andere componenten.
De omgeving(M) beïnvloed het organisme(het kind), wat zichtbaar
wordt in het gedrag, en het gedrag beïnvloed het organisme(O),
door ervaringen die we opdoen in onze omgeving(M).

Ook hormonen zijn een oorzaak voor lichaamsreacties of gedrag.
Hormonen zijn boodschappers aan het brein. Door bijvoorbeeld
het vrijkomen van cortisol bij stress, wordt er een vlucht- of
vechtreactie in gang gezet.
OGM-model
In de psychomotorische therapie wordt er gebruik gemaakt
van het Organisme-Gedrag-Milieu-model(OGM-model) van dr.
Kugel. Hiermee kan de complexiteit van het gedrag van het kind
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(Brands-Zandvliet, W., & Eisenga-Oppenoorth, A., 2015).

Psychomotorische therapie
Neurobiologisch gezien ontstaat gedrag door het actief worden
van mentale modellen. Mentale modellen zijn patronen die de
waarneming van de wereld ordenen en reacties voorspellen tijdens
het waarnemen van dagelijkse informatie.
Bij psychomotorische therapie wordt een kind een andere ervaring
aangeboden wat het kind de mogelijkheid biedt om met nieuwe
ervaringen een ander neuraal netwerk te ontwikkelen, waarmee
het ander gedrag toont. Dit leidt uiteindelijk tot een nieuw metaal
model.
Hierbij helpt bewegen voor het kind om zich te ordenen, omdat
bewegen feedback geeft over zijn lichaam en waar het zich
bevindt. Ook komt er door te bewegen energie vrij en helpt het bij
zelfregulatie.
4 therapiestappen
Psychomotorische therapie verloopt globaal langs vier stappen:
regulatie, relatie, gedragsverandering en transfer naar de
omgeving.
1. Regulatie
Het stressniveau van het kind wordt omlaaggebracht waardoor
het niet direct terugvalt op oude bestaande patronen. Het kind
gaat op zoek naar nieuwe gedragsmogelijkheden waarbij de
omgeving van het kind oog krijgt voor de behoefte van het kind en
leert het affect van het kind te reguleren.
Voor het reguleren van het affect van het kind;
- moet er binnen de therapie voldaan worden aan de vijf
basisbehoeften van het kind: Plaats(ergens thuishoren),
voeding(verzorging), steun(op eigen been kunnen staan),

bescherming(tegen de buitenwereld), begrenzing(hoe groot en
sterk je bent);
- moet de therapeut afstemmen op het kind door de gevoelens van
het kind te benoemen en te luisteren zonder oodeel te geven en
begrip te tonen;
- moet de therapeut spiegelen;
- en moet de therapeut alle emoties van het kind verdragen en zelf
kalm blijven.
2. Relatie
De therapeut dient oog te hebben voor de basisbehoeften van
het kind om een positieve relatie op te bouwen. Het kind moet
gevoed worden met aandacht en moet gezien en gehoord worden
in wat het nodig heeft. De therapeut biedt een basisveiligheid,
afgestemd op specifiek één kind. De therapeut zorgt ervoor dat
het kind beschermd wordt tegen overspoelende emoties door
eventueel regels of begrenzingen vast te stellen. Er ontstaat pas
een vertrouwensrelatie als de praktijkruitmte een milieu(M) is
waar het kind zich veilig voelt en zich kan openen en ontspannen.
Hierna krijgt het kind de regie door als therapeut het kind te volgen
in zijn spel.
3. Gedragsverandering
Al spelend leert het kind om lichaamssensaties te koppelen aan
zijn emoties. Er wordt gewerkt aan een positief zelfidee door het
kind succeservaringen op te laten doen. Ook wordt er stilgestaan
bij wat het kind kan, wil, denkt en voelt, waardoor het zelfbesef
groeit en het vrijwillig van gedrag kan veranderen. Er wordt
positieve feedback gegeven waardoor het kind zelfvertrouwen
ontwikkeld en op eigen been kan staan. Het kind wordt
zelfstandiger en groeit in ontwikkeling. Door het herhalen van de
ervaringen worden er nieuwe mentale modellen gevormd.
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4. Transfer
Wanneer het kind op eigen been verder kan en de ontwikkeling
van het kind weer op gang is wordt de therapie afgebouwd. De
kinderen hebben nu voldoende zelfbewustzijn, zelfvertrouwen
en sociale vaardigheden om op te kunnen groeien als gezonde
volwassenen.
(Brands-Zandvliet, W., & Eisenga-Oppenoorth, A., 2015).
Wanneer heeft iemand PMT nodig?
Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, kan er
psychomotorische therapie worden ingezet. PMT kan helpen bij
emotionele-, sociale- en gedragsproblemen (NVPMT., z.d.), wat
allemaal onder psychische klachten valt.
Voorbeelden van psychische klachten zijn; Somberheid, angsten,
spanningen, prikkelbaarheid, onzekerheid, eenzaamheid,
moeheid, concentratieproblemen, impulsief of opstandig gedrag,
stoornissen, een burn-out of een negatief zelfbeeld. (Cordaan, z.d.)
(Etz. 2019)
Ook kunnen er lichamelijke klachten optreden zoals hoofd- of
nekpijn, hartkloppingen en maagklachten (Thuisarts, 2018).
Klachten kunnen ook voorkomen in het bewegingsgedrag van een
kind zoals overbeweeglijkheid, chatotisch of verkramt bewegen,
coördinatieproblemen, dwangmatig handelen en een negatieve
lichaamsbeleving of gebrek aan lichaamsbesef (Etz, 2019).
Hulpvragen zijn vaak gericht op depressie, weerbaarheid,
traumaverwerking, seksueel misbruik, spanningsklachten,
bewegingsactivering en -motivering en aggressie- en
emotieregulatie (Cordaan, z.d.) (Fivoor, 2019).
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Waar kan een psychomotorisch therapeut bij helpen?
Psychomotorische therapie kan helpen bij:
- Het hanteren van gedrag, aandacht en emoties. Het helpt bij het
uiten van emoties en lichaamssignalen herkennen en de betekenis
hiervan begrijpen, zoals wanneer een bepaalde emoties aanwezig
is en wat zij in die situatie het beste kunnen doen.
- Het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid,
door kinderen uit te dagen hun grenzen op te zoeken en deze te
herkennen en te verleggen en die van andere herkennen en kunnen
respecteren.
- Een positiever lichaamsbeeld door lichaamsgerichte oefeningen
te doen waardoor er waardering ontstaat voor het lichaam.
- Het bevorderen van sociale vaardigheden en sociale angsten
verminderen, door met andere kinderen samen oefeningen toe
doen en samen te werken.
- Het omgaan met stressvolle gebeurtenissen door
lichaamsgerichte oefeningen te doen waardoor stressvolle
ervaringen beter te hateren zijn.
- Meer bewegen, waardoor lichamelijke problemen behandeld
kunnen worden en het zelfvertrouwen groeit.
(NVPMT, z.d.).

Zie bron 25 t/m 30
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Expert interviews
Om meer informatie te verzamelen heb ik gesproken met een
aantal experts. Er zijn twee interviews afgenomen met experts;
één interview met een expert psychologie en één intervieuw met
twee psychomotorisch therapeuten van Kindertherapie Brabant.
uit deze intervieuws is de volgende informatie gehaald:

dat het kind en ouder(s) zelfstandig verder kunnen.
Wanneer het einde van het traject nadert, worden jongeren
voorbereid op een periode zonder therapie, door vaardigheden aan
te leren die ze mee haar huis kunnen nemen. Dit kan geoefend
worden door huiswerk en tools mee te geven.

Therapie is een gespreksvorm waarbij ingegaan wordt op het
verleden waarbij je als psycholoog mensen behandeld die ook
echt een psychische stoornis hebben. Of iemand therapie nodig
heeft en welke vorm hangt af van wat iemand fijn vind.

Jongeren geven aan het soms lastig te vinden om te stoppen met
therapie omdat er vaak angst onststaat om zelfstandig verder te
gaan. Vaak is er een gebrek aan zelfvertrouwn van de jongere of
ouder(s) of willen ze dat wat ze gevonden hebben bij therapie niet
loslaten. Daarnaast kan er angst ontstaan om terug te vallen in
oude gedragspatronen.

Wanneer het afbouwen van therapie begint, verschilt ook erg per
persoon, verteld Maddy. Therapie kan maar een paar sessies
duren, maar ook een langere tijd. Het afbouwtraject begint
wanneer de therapeut, de jongere en ouder(s) het hiermee eens
zijn en het hulpdoel is behaald. De aandacht ligt hierbij vooral bij

Deze angst ontstaat niet bij alle jongeren. Psychomotorisch
therapeuten Maartje en Christel vertellen dat ze zien dat met name
jongeren met een sociaal netwerk het beter los kunnen laten.
Een manier om de angst die ontstaat tijdens de afbouwperiode
tegen te gaan, is door fysieke dingen mee te geven uit therapie
waardoor er een herinnering wordt gemaakt van de ontwikkeling
en worden deze, en de behaalde doelen, verankerd.
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Christel & Maartje

Maddy

Psychomotorisch kindertherapeuten
Kindertherapie Brabant

Expert psychologie

Zie bijlage 2 & 3

Doelgroep interviews
Om een goed beeld te krijgen van wat psychomotorische therapie
inhoud, vanuit de doelgroep gezien, zijn er drie intervieuws
gehouden met oud-PMT-patiënten. Deze drie personen
hebben allemaal op vroege leeftijd een traject gevolgt van
psychomotorische therapie. Eén daarvan heeft dat gevolgd bij
Kindertherapie Brabant.
De informatie die uit deze intervieuws verzameld is, gaat vooral
over wat hun mening van PMT is en wat de reden is waarom zij dit
kregen. De reden voor therapie kwam door chronische pijn en door
andere onverklaarbare pijn. Bij Lisa en Maaike V duurde het traject
ongeveer een jaar. Maaike D is na een aantal sessies gestopt,
omdat het niet hielp bij haar problemen.

Zie bijlage 4 t/m 6

Uit de interviews kan gehaald worden dat de therapiesessies
vaak bestaan uit het ontspannen en bewegen. Ook werden deze
opdrachten vaak thuis gedaan. Bij PMT is geleerd dat bewegen
belangrijk is om de pijn tegen te gaan en ze dit na therapie dus
hebben meegenomen. “Je merkt snel dat je terugvalt in je oude
gewoontes als je niet een beetje regelmaat er in houdt”, verteld
Lisa. Ze vond het niet fijn om ineens losgelaten te worden, omdat
je daardoor minder snel de motivatie hebt om te blijven bewegen.
Ook Maaike V verteld dat ze het niet fijn vond dat therapie in een
keer stopte, waardoor haar houvast wegviel.
Tot slot viel op dat voor jonge kinderen therapie niet gezien wordt
als therapie, maar meer een lesje bewegen en spelletjes spelen.
Dit is belangrijk om rekening mee te houden in de communicatie
met de doelgroep.

Maaike V

Maaike D

Lisa

“Als je lichaam zegt “stop”, dan
moet je er mee stoppen.“

“Ik zag het nooit als therapie.
Mama kwam er gewoon mee om
het een keer te proberen.”

“Ik heb geleerd dat ik juist moet
blijven bewegen, omdat het
anders alleen maar erger wordt.”
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Wanneer begint de afbouwperiode van PMT en wat houdt 		
dit in?
De afbouwperiode is een fase waar de jongere op eigen been
verder kan een geen/weinig hulp van de psychomotorische
therapeut nodig heeft. De afbouwperiode gaat in wanneer volgens
de therapeut én het kind de opgestelde doelen zijn behaald.
In de afbouwfase wordt de tijd tussen twee opeenvolgende
therapiesessie vergroot, tot soms wel een half jaar, waarna de
volgende sessie plaatsvind. Hierdoor kan het kind oefenen met
zelfstandig het geleerde van therapie in te zetten in het dagelijks
leven. Door de therapiesessies op deze manier af te bouwen wordt
de jongere niet in een keer losgelaten, maar heeft het de tijd om
zelfvertrouwen te creëren om zonder therapie verder te gaan en
tegelijkertijd altijd een therapeut binnen handbereik wanneer er
een terugval plaatsvind.
Wanneer wordt PMT beëindigd?
Wanneer de behandeling van psychomotorische therapie wordt
gestopt, wordt bepaald door de therapeut en het kind samen.
Als cliënt heb je de mogelijkheid om op elk moment te stoppen,
wanneer je dit zou willen. Hier heeft de therapeut niks over te
zeggen. De behandeling wordt over het algemeen in overleg
beëindigd, wanneer het kind op eigen been verder kan. (Benjamin
Niemeijer, z.d.).
Bij Kindertherapie Brabant wordt de mogelijkheid gegeven om
contactgegevens uit te wisselen, waardoor het altijd nog mogelijk
is om de therapeut te bellen wanneer dit nodig is.
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User journey
Om een goed beeld te krijgen van hoe het traject van
psychomotorische therapie bij Kindertherapie Brabant er uit
ziet, is er een User Journey ontworpen. Hierin is te zien dat
het proces begint met een kennismakingsgesprek waarin en
behoeften van je jongeren en ouder(s) worden besproken en de
eventuele hulpvraag. Wanneer Kindertherapie Brabant iets kan
betekenen voor de jongeren, wordt er een intakesessie ingepland,
waarin een anamnese wordt afgenomen (bijlage 1) en wordt een
psychomotorisch onderzoek gestart waarin wordt gekeken naar
wat het probleem is dat behandeld moet worden. Vanuit hier
wordt een hulpvraag opgesteld met een doel voor de therapie.
De therapiesessies vinden plaats in de doorwerkingsfase. Een
cliënt heeft gemiddeld 8 tot 35 sessies nodig. De hoeveelheid
sessies verschild per persoon en per probleem. In de
doorwerkingsfase vinden ook evaluaties plaats, vaak met de
ouder(s)/verzorger(s) en mogelijke andere betrokkenen zoals de
school van de jongere.
Wanneer het doel, dat opgesteld is in de opbouwfase, behaald is
en de jongere, samen met zijn ouder(s) op eigen been verder kan,
wordt er voor gekozende therapie af te gaan bouwen. Dit gebeurd
in de eindfase. De duur tussen twee opeenvolgende sessies wordt
vergroot, waardoor de jongere steeds meer wordt losgelaten. Er
blijft hier nog wel contact gehouden tussen de jongere/ouder(s) en
therapeut.
Wanneer alles goed blijft gaan en er vertouwen is in de jongere om
zonder therapie verder te gaan, wordt het traject beëindigd, waarbij
soms angst kan ontstaan. Wanneer er een terugval plaatsvind
en de jongere opnieuw therapie krijgt, start hij/zij opnieuw in de
doorwerkingsfase of eindfase.

User journey
4 - 10 maanden (8 - 35 sessies)

KENNISMAKING

OPBOUWFASE

30 min.

max. 3 maanden

DOORWERKINGSFASE

EINDFASE

PERIODE NA PMT

Wat?

Wat?

Wat?

Wat?

Wat?

Wat?

Wat?

Een vrijblijvend
kennismakingsgesprek

Een intakegesprek
waarin een anamnese
wordt afgenomen.

Een observatieperiode
waarin het
psychomototrisch
onderzoek centraal staat.

Het uitvoeren van
psychomotorische
therapiesessies

Tussenevaluaties

De afbouw van de therapeutische
relatie en het verankeren van
de geleerde vaardigheden/
ontwikkeling centraal.

De jongere en ouder(s) /
verzorger(s) zijn in staat
op eigen kracht verder te
gaan.

Doel

Doel

Doel

Doel

Doel

Doel

Doel

Het bespreken van de
behoeften en hulpvraag
en het inplannen van
een intakegesprek en
de therapiesessies. Ook
wordt er gekeken naar wat
Kindertherapie Brabant voor
u en uw kind kan betekenen.

Het opstellen van een
hulpvraag waarmee we
aan de slag gaan tijdens
de therapiesessies en
inzicht krijgen in de
ontwikkeling van de
jongere.

Werken aan de
vertrouwensrelatie
tussen therapeut en
jongere / ouder(s)/
verzorger(s) om zo aan
de gestelde hulpvraag/
doelen te kunnen gaan
werken. Er ontstaat een
behandeladvies.

Behandeling aan de
hand van hulpvragen
en leerdoelen die
geformuleerd zijn vanuit
het onderzoek.

Samen op het
proces reflecteren en
eventueel doelen of de
therapievorm bijstellen/
aanvullen.

Een beeld krijgen van wat er
nodig is om te gaan afbouwen,
hoe dit vorm gaat geven, hoe
we de groei en het geleerde
verankeren en over welke tijd.
De jongere en zijn ouder(s)
/ verzorger(s) moeten weer
vertrouwen krijgen in dat ze
zelfstandig verder kunnen. De
frequentie wordt verlaagd.

Door fysieke dingen
uit de therapie mee
te geven wordt er een
herinnering gemaakt van
de ontwikkeling en wordt
deze verankerd. Er wordt
aageboden altijd contact
te mogen opnemen, maar
de beperking hiervan
verschilt hier per casus.

Wie?

Wie?

Wie?

Wie?

Wie?

Wie?

Wie?

- Therapeut
- Ouder(s) / verzorger(s)
- Jongere
- Verwijzer

- Therapeut
- Ouder(s) /
verzorger(s)
- Jongere
- E.v.t. school en andere
betrokken hulpverleners

- Therapeut
- Ouder(s) /
verzorger(s)
- Jongere
- E.v.t. school en andere
betrokken hulpverleners

- Therapeut
- Jongere
- E.v.t. ouder(s) /
verzorger(s)

- Therapeut
- Jongere
- Ouder(s) / verzorger(s)
- E.v.t. school en
andere betrokken
hulopverleners

- Therapeut
- Jongere
- E.v.t. ouder(s) / verzorger(s)
- Ev.t. school en andere betrokken
hulpverleners
- E.v.t. verwijzer wordt
geïnfomeerd

- Jongere
- Ouder(s) / verzorger(s)
- Omgeving
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Tone of voice onderzoek
Wat is de Tone of Voice waarmee de doelgroep aangesproken
kan worden?
Als afsluiting van de design sprint is er een eerste prototype
ontworpen waarmee de Tone of voice van de doelgroep bepaald
kan worden en er gekeken wordt naar wat er goed bij de doelgroep
past als eindproduct.
Het eerste idee was om een fysiek spel te maken waarbij de
doelgroep steeds een stelling of een vraag krijgt en deze kan
beantwoorden door te kiezen uit een aantal opties. De vragen
gaan over wat de doelgroep het meeste aanspreekt en op welke
manier ze graag communiceren.
Omdat een fysiek product in deze tijd moeilijk te testen is, is
er voor gekozen het idee vorm te geven als een enquête. Op
deze manier kan er makkelijk contact worden gezocht met de
doelgroep en kan de test ook kwantitatief worden uitgevoerd,
waardoor er zo veel mogelijk antwoorden verzameld worden en de
conclusie zo goed mogelijk klopt voor de algemene doelgroep.
Ter voorbereiding is er voor elke vraag een doel beschreven (zie
bijlage 6). De vragen zijn gebaseerd op de vier dimensies van de
tone of voice, opgesteld door de Nielson Norman Group (Ploeg, D.,
2019) (Moran, K., 2016)
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Zie bijlage 7

Om contact te leggen met de doelgroep is er een middelbare
school in Tilburg, De Nieuwste School, benaderd met de vraag
deze enquête te verspreiden binnen de leerlingen van de school.
Binnen een korte tijd waren er al meer dan honderd antwoorden
ontvangen, waardoor er al duidelijk per vraag te zien was welk
antwoord het vaakst was gekozen. Door deze informatie is
onderstaande visual aangepast naar hoe de tone of voice voor
middelbare scholieren is.
Middelbare scholieren mogen op een humoristische manier
aangesproken worden, maar dit is niet altijd nodig. Ook is het
belangrijk om op een respectvolle manier met de doelgroep te
communiceren. Verder kan de doelgroep op een neutrale manier
aangesproken worden, omdat hierin geen uitschieters te zien
waren of de antwoorden elkaar tegenspreken.

Funny

Neutral

Serious

Casual

Neutral

Formal

Irreverent

Neutral

Respectful

Enthusiastic

Neutral

Matter-of-fact

Doelgroeponderzoek
Om een goed beeld te krijgen van de doelgroep (middelbare
scholieren) is er met de verzamelde informatie uit de enquête over
de Tone of Voice, en daarbij nog wat desk research, een Empathy
Map gemaakt.
De antwoorden van de enquête zijn
geanalyseerd en vergeleken om te
kijken of er conclusies getrokken
kunnen worden of de meerderheid
van de groep dezelfde, sterke
mening bij bepaalde vragen heeft.
Dit is gedaan door de antwoorden
in te voegen in Excel en hoevaak
bepaalde antwoorden zijn gekozen,
om te zetten in nummers.
Uiteindelijk bleek hier geen
duidelijke samenhang te vinden en
kan daar dus ook geen conclusie
van getrokken worden.

Snel en makkelijk

Denken & voelen

Lachen
Ik ben gewoon
een kind

Informeel
Hoi

Horen

Gezellig
Lol

Positief

Humor

Nieuwsgierig

Speels

Middelbare
scholieren

Persoonlijk

Laagdrempelig

Feestje

Vriendelijk

Appen

Speels

Liever stil dan praten

Sociaal
Bijbaan

Zeggen & doen

Bellen is spannend

Sociale druk
Snel afgeleid

Ouderwets

Kleuren betekenen
dingen die woorden
niet kunnen
omschrijven

Misverstanden
via online chat

Zien

Gezicht zegt meer
dan woorden

Sarcasme

Pijnpunten / frustraties

Saaie dingen

Entertainment
Emoji’s

Niet zo serieus

Veel online
YouTube

Kleuren
Visueel

Hey

Simpel

Casual

Duidelijkheid

Gamen

Winst / succes
Simpel
Lachen

Contact met anderen

Samen
Motivatie

Gezellig
Vertrouwen

Vrolijkheid
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Brainstorm doelgroep
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Waar komt de angst vandaan, die ontstaat in de afbouwperiode
van PMT?
De doelgroep (middelbare scholieren) is verkleind naar middelbare
scholieren die psychomotorische therapie krijgen. Om onderzoek
te doen naar deze doelgroep en erachter te komen waar de angst
in de afbouwperiode vandaan komt, zijn er een aantal vragen
gesteld aan cliënten van Kindertherapie Brabant, in de vorm van
een enquête (Bijlage 8). Als eerste zijn er een aantal vragen gesteld
over de situaties van de jongeren, waardoor er persona’s gemaakt
konden worden.
Er is te zien dat de reden waarom ze therapie krijgen erg
verschillend is, van spanningen tot aggressie en van suïcidale
gedachten naar gewoon niet lekker in je vel zitten. Vaak was het
ook de keus van ouder en kind samen om hier een oplossing voor
te zoeken. Ook is er te zien dat therapie als iets positiefs wordt
gezien en de jongeren dit als erg fijn ervaren.

toepassen, meer zichzelf durven te zijn, cijfers op school omhoog
gaan en minder last van hun klachten hebben. Of er thuis iets aan
therapie wordt gedaan verschild per persoon heel erg. 50% van de
jongeren zegt niks thuis te doen aan therapie en de andere helft
zegt van wel, zoals oefeningen, opdrachten of dingen die helpen
zoals tekenen of gedachten op papier zetten.
Wat opvalt is dat bij de vraag wat de jongeren geleerd hebben bij
therapie, een groot deel van de antwoorden gaat over het uiten van
gedachten en gevoelens uitspreken, waardoor het zelfvertrouwen
is gaan groeien. Ze hebben geleerd om open te zijn over hun
problemen en hierover te praten.
40% van ze jongeren zegt wel een beetje bang te zijn om zonder
therapie verder te moeten. 60% zegt hier niet bang voor te zijn, dus
dit laat zien dat dit probleem niet door iedereen ervaren wordt, of
dat ze er nog niet bewust van zijn. Waar deze angst vandaan komt
is moeilijk te zeggen, maar sommigen zeggen wel bang te zijn om
terug te vallen of zich afvragen of het wel goed blijft gaan.
Om te kijken of eenzaamheid hier iets mee te maken kan hebben,
is hier ook een vraag over gesteld, maar de meningen hierover zijn
ook erg verdeeld waardoor hier geen conclusie over te trekken valt.

In de antwoorden is te zien dat jongeren merken dat therapie erg
helpt en dat ze het fijn vinden om dingen te vertellen. Hierdoor
wordt er rust in het hoofd gecreëerd. De jongeren merken dat
therapie helpt omdat ze dingen, geleerd uit therapie kunnen

Uit de verzamelde informatie kan geconcludeerd worden dat er
niet bij iedereen angst onstaat tijdens de afbouwperiode. Dit is
erg verschillend per persoon. Bij de jongeren die deze angst wel
ervaren is te zien dat de angst vooral een stukje onzekerheid is of
dat het wel goed blijft gaan en of ze niet terug gaan vallen.
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Persona’s
Bart Janssen

Evi de Brouwer
Leeftijd: 12 jaar
Geslacht: Jongen
Woonplaats: Breda
Woont samen met: Ouders, 2
broertjes, opa & oma
Hoe lang krijg je al PMT:
Drie maanden

“ Door een trauma heb ik last van suïcidale
gedachten en ervaar ik veel angst en spanning op
school. Ook voel ik me vaak erg onzeker. Ik heb er
zelf voor gekozen om te starten met PMT om hulp
te krijgen om met deze klachten om te gaan. “
“ Therapie helpt mij doordat ik kan vertellen
waar ik mee zit en ik mezelf beter leer kennen.
Ik heb geleerd dat erover praten helpt en ben nu
veel opener over mijn probleem. Ik krijg meer
zelfvertrouwen en leer met mijn probleem om te
gaan. “
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Leeftijd: 17 jaar
Geslacht: Meisje
Woonplaats: Tilburg
Woont samen met: Vader en
een zus
Hoe lang krijg je al PMT:
Ongeveer anderhalf jaar
“ Ik heb autisme en ben vaak aggressief. Mijn
ouders hebben mij ingeschreven voor PMT. Hier
leer ik om te gaan met mijn woede en mezelf te
beheersen.“
“ Ik vind het fijn om met een therapeut te praten
over dingen waar ik mee zit, die niet doorverteld
worden aan mijn ouders. Door de therapie kan ik
met mijn aggressie omgaan en ervaar ik meer rust
in het dagelijks leven.”
“Ik zou graag mijn verhaal willen delen en zo
anderen helpen die het lastig hebben.”

Wat hebben middelbare scholieren, die in de afbouwperiode van
PMT zitten, nodig uit hun omgeving om op eigen been verder te
gaan?
Om deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar het tweede
deel van de anquête aan jongeren die psychomotorische therapie
krijgen.
Een groot deel van de jongeren lijkt het fijn om na therapie nog
contact te houden met de therapeuten. 30% zou dit zeker wel
willen, 40% zou dit af en toe willen, en er wordt ook geantwoord
met dat het in het begin wel fijn zou zijn.
Wat de jongeren nog meer nodig zouden hebben na therapie is
dingen om te doen, met iemand kunnen praten, begrip vanuit de
omgeving, ruimte krijgen om tot rust te komen en herinneringen
van geleerde tools hebben.
30% van de jongeren vind het fijn om een aandenken te krijgen,
voor de rest hoeft dit niet perse. Een groot deel van de groep houdt
wel van cadeautjes en 100% van de jongeren heeft een telefoon,
wat het mogelijk maakt een online hulpmiddel te ontwerpen.

en ook wel;
- een plek om herinneringen of belangrijke punten uit de therapie
op te slaan;
- een leuke manier om bezig te blijven met therapie;
- en anderen kunnen inspireren.
Wat zouden geschikte middelen kunnen zijn om angst te
verminderen tijdens de afbouwperiode van PMT?
Omdat de vormgeving van het hulpmiddel dat wordt ontworpen
nog niet vast staat, is er onderzoek gedaan naar welke middelen
geschikt zouden kunnen zijn en welke middelen het beste
aansluiten bij de doelgroep. In de enquête over de tone of voice
van de doelgroep zaten een aantal vragen verwerkt die antwoord
kunnen geven op deze vraag.
Ook is er een marktonderzoek gedaan om te kijken naar wat er al
allemaal bestaat om terugvallen van psychische klachten tegen te
gaan.

70% van de groep geeft aan het misschien wel fijn te vinden om in
een app bij te houden hoe het met ze gaat.
Nog meer belangrijke punten voor de periode na therapie zijn;
- een samenvatting met daarin wat voor jou helpt wanneer je
klachten ervaart;
- een plek om verhalen te delen met anderen;
- contact houden met therapeuten;
- een maatje om je te steunen;
- bijhouden hoe het met je gaat
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Marktonderzoek
5. Zelfhulpwerkboek
In een zelfhulpwerkboek staan opdrachten om deelnemers
negatieve gedachten en patronen te identificeren en ze aan te
moedigen om positieve leefregels te bedenken.
Voor mensen met meer dan vier depressies is het
zelfhulpwerkboek niet kosteneffectief vergeleken met de
gebruikelijke zorg.
Uit onderzoek bleek dat het hulpboek zorgde voor een afname
van depressieve klachten en een toename van kwaliteit van leven,
gedurende 12 maanden (Amsterdam UMC, 2019).

Antidepressiva als medicatie voor depressies zorgen ervoor
dat de kans op een terugval gehalveerd wordt (Hulpgids, z.d.).
Antidepressiva heeft invloed op bepaalde stoffen in de hersenen
waardoor het somberheidsgevoel en angst verminderd en je meer
plezier in het leven krijgt (Thuisarts, 2019).
Dit medicijn moet minstens twee jaar lang geslikt worden, wat
niet altijd gedaan wordt, waardoor de kans op terugval weer
wordt vergroot. Ook sluit antidepressiva niet altijd aan. (Elgersma,
Bockting, & Kok, 2011).
Door het slikken van antidepressiva wordt therapie vervangen en.
De werking van deze medicijnen merk je vrij snel, al na een paar
weken (Thuisarts, 2019).

4. E-health

2. Preventieve Cognitieve Therapie

E-health staat voor online programma’s, gebaseerd op cognitieve
gedragstherapie. De programma’s bieden informatie, diagnostiek
om de ernst van je klachten te testen, contact met lotgenoten en
hulpverleners. (Depressie vereniging, 2020).

Preventieve Cognitieve Therapie(PCT) is een vorm van cognitieve
gedragstherapie waarbij de nadruk wordt gelegd op de patiënten
aandacht te laten geven aan positieve gebeurtenissen en emoties.
Ook wordt er een persoonlijk preventieplan opgesteld waarbij
voorbereid wordt op een mogelijke terugval (VGCt, 2020).

Er is tot heden geen onderzoek gedaan naar het effect van
e-health op terugkerende depressies.
E-health programma’s zijn op grote schaal aan te bieden en
goedkoop, snel en toegankelijk(Hermien, Bockting, & Kok, 2011).
Een ander voordeel is dat je hier in je eigen omgeving en op eigen
tijdstip mee bezig kan zijn. Ook kun je de informatie later nog
terugkijken(Depressie vereniging, 2020).
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1. Farmacotherapeutische interventie

Er is alleen pas aangetoond dat PCT bescherming biedt bij
mensen met terugkerende depressies (Redactie, 2019).
PCT biedt na herstel van een depressie, 2 tot 10 jaar bescherming
tegen een terugval. (Depressie & terugvalpreventie, z.d.).

3. Mindfulness Based Cognitive Therapy
Mindfulness Based Cognitive Therapy(MBCT) is een
groepstraining waarbij meditatietechnieken en cognitieve
gedragstherapie wordt gecombineerd(GGZ Oost Brabant, 2014).
Patiënten leren om met een accepterende en niet-oordelende
houding aandacht te besteden aan hun ervaring in een huidig
moment. (VGCt, 2019).
Als een persoon nog in een depressie zit is de training niet aan te
raden, omdat er dan mogelijk niet genoeg energie en concentratie
voor is.
Tijdens de therapie wordt je getraind om je bewust te worden van
negatieve en zelfkritische gedachten en leer je te kijken wat er van
moment tot moment op de voorgrond is(GGZ Oost Brabant, 2014).

6. Interpersoonlijke psychotherapie
Interpersoonlijke psychotherapie(IPT) is een behandeling van
tussen de 8 en 20 gesprekken, waarbij er wordt gekeken naar
hoe veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen
veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

Focus e-health
Omdat een online manier om de periode na therapie te
vergemakkelijken steeds meer de voorkeur krijgt(persoonlijk en
door onderzoek), is er voor gekozen om voor het marktonderzoek
te focussen op E-health. In week 9 van het afstuderen zijn er
een aantal mental-health apps bekeken en gebruikt. Hierna kan
gekeken worden wat veel apps/websites gemeen hebben, wat
goed werkt, wat niet werkt en wat ik mee kan nemen in mijn
onderzoek naar de periode na therapie.
Wat valt op?
- Meldingen om (dagelijks) aan het geven hoe het gaat.
- Gratis proefperiode waarna betaald
- Aangeven hoe het gaat met emoties en kleuren
- Keuze uit verschillende onderwerpen zoals angst, slaap, stress
etc.
- Video’s en audio met informatie
- Oefeningen zoals meditatie en ademhaling
- App vergrendelen met code of FaceId
- Dagelijks aangeven waar je bezig mee bent geweest, hoe je hebt
geslapen, wat je hebt gegeten/gedronken etc.

IPT is een behandelvorm die minstens een jaar duurt, waarna er
gekeken wordt of het mogelijk is om te stoppen of er nog mee
door moet gaan. Wanneer het beter gaat met de patiënt blijft er
met lage frequentie contact met de therapeut.
Bij IPT wordt er gekeken naar een recente aanleiding voor het
oorzaken van een depressie en niet naar ervaringen in de jeugd of
erfelijke aanleg, omdat dit niet of nauwelijks te beïnvloeden is en
wat recent is gebeurd echter wel (PsyQ, z.d.-a).
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Naam

Beoordeling Pluspunten
AppStore
Bloom
4,5
- Dagelijkse routine
- Gebruik van smileys en kleuren
- Keuze uit gevoelens
- Optie om meerdere gevoelens aan te klikken
- De oorzaak van dit gevoel aanvinken
- Vooruitgang bijhouden
- Inloggen met FaceId
Daylio
4,6
- Dagelijkse routine
- Gebruik van smileys
- Aangeven waar je die dag mee bezig bent geweest
- Kleuren van app zelf aan te passen
- Vooruitgang bijhouden
- Doelen opstellen
MindDoc
4,5
- Dagelijkse routine
- Gebruik van smileys en kleuren
- Vragen over hoe je je voelt en hoe je dag was + de ernst hiervan
aangeven
- Vooruitgang bijhouden
- Verhalende (tekst & audio) lessen/oefeningen
- Mogelijkheid om online counseling te krijgen (betaald0
- Mental health hotline (crisislijn)
- Gezondheidsapp koppelen
Moodnotes
4,3
- Dagelijks aangeven hoe je je voelt of een notitie schrijven
- Soort van instagram tijdlijn met berichten en inspiratie (premium)
- Dagelijkse melding
Therapieland 3,2
- Inloggen met code
- Straap, stress en stemming monitoren
- Iets bijhouden door te turven
- Audio opntspanningsoefeningen
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Minpunten
- Opdrachten/video’s alleen beschikbaar
met abbonnement

- Premium abbonement voor meer
functies
- Geen inlog

- Geen inlog

- Details over je gevoel alleen mogelijk
met premium account
- Geen inlog
- Geen dagelijkse melding

Individuele brainstorm
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Gezamenlijke brainstorm
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Crazy 8
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Conclusie onderzoek
Door de afgelopen weken veel onderzoek te doen naar
psychomotorische therapie en de angst die in de afbouwperiode
hiervan ontstaat, zijn er een aantal dingen bevonden waar
conclusies uit getrokken kunnen worden.
Als eerste kan geconcludeerd worden dat niet alle jongeren
die psychomotorische therapie krijgen, angst ervaren in de
afbouwperiode. Wanneer deze angst wel wordt ervaren, wordt dit
veroorzaakt door de onzekerheid om zonder therapeut verder te
gaan en bang te zijn om terug te vallen. Wat jongeren fijn zouden
vinden om na therapie bij zich te houden is een manier om hun
verhaal kwijt te kunnen, een plek om herinneringen en het geleerde
van therapie terug te kunnen bekijken, een samenvatting met wat
voor jou helpt wanneer je klachten ervaart en een soort van maatje
die je steunt. Contact met de therapeut wordt na therapie ook
fijn gevonden, maar dit is iets dat juist voorkomen moet worden.
De jongeren moeten echt losgelaten worden en eigen therapeut
worden.
Ook is er onderzoek gedaan naar hoe het hulpmiddel eruit moet
komen te zien. Tijdens het marktonderzoek is de voorkeur naar
een digitaal product gegaan, in de vorm van een applicatie
of website. Op deze manier is het product altijd en overal te
gebruiken, wat belangrijk is, omdat klachten altijd en overal terug
kunnen komen. Jongeren geven ook aan het fijn te vinden om
via een applicatie bij te houden hoe het met ze gaat. Daarnaast
beschikt de doelgroep over een telefoon waardoor een digitaal
hulpmiddel mogelijk is.
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Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat welke
oefeningen en opdracht voor een persoon werken, niet voor
iedereen hoeven te werken. Hierdoor moet het hulpmiddel
persoonlijk en voor iedereen uniek worden. Een optie is om tijdens
de afbouwperiode van PMT dingen bij de houden die later, na
therapie, terug te kijken zijn. Hierdoor wordt er een persoonlijke
‘handleiding’ opgebouwd.
Psychomotorisch therapeut Maartje Bekink van Kindertherapie
Brabant zegt het ook fijn te vinden om tijdens de afbouwperiode
de jongeren te helpen met het opbouwen van het hulpmiddel en
hier ook inzicht in te willen krijgen. Wanneer de therapie wordt
beïndigd hoeft de therapeut hier geen inzicht meer in te krijgen,
maar misschien dat dit wel fijn zou kunnen zijn voro de ouder(s)/
verzorger(s) van de jongere. Op deze manier is er altijd iemand
die bijhoud hoe het met de jongere gaat, terwijl de jongere dit niet
letterlijk hoeft te zeggen.

Programma van eisen
Eis

Bron

Belangrijk

Het product
Het hulpmiddel verminderd de angst tijdens de afbouwperiode van PMT
Het hulpmiddel vergemakkelijkt het proces van loslaten
Het hulpmiddel wordt aangeboden door de psychomotorisch therapeut van KTB
Het hulpmiddel moet de mogelijkheid hebben om dingen te vertellen / je hoofd te legen
Het hulpmiddel moet inzicht geven in het geleerde tijdens therapie

Probleemstelling
Probleemstelling
Probleemstelling
Enquête PMKT
Enquête PMKT

***
***
***
**
***

Gebruiksomstandigheden
Het hulpmiddel is bedoeld voor middelbare scholieren tussen de 12 en 18 jaar
Het hulpmiddel moet altijd en overal te gebruiken zijn
Het hulpmiddel moet individueel gebruikt kunnen worden
Het hulpmiddel moet tijdens de afbouwperiode van therapie opgebouwd worden
Het hulpmiddel moet via een mobiele telefoon beschikbaar zijn
Het hulpmiddel moet binnen één minuut tonen wat helpt in een terugval
Het hulpmiddel is niet toegankelijk voor anderen

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Brainstorm
Doelgroeponderzoek
Probleemstelling
Marktonderzoek

**
***
**
***
**
**
**

Doelgroeponderzoek
Tone of Voice onderzoek
Doelgroeponderzoek
Tone of Voice onderzoek

***
**
***
**

Financiële zaken
Het hulpmiddel dient gratis te zijn voor de cliënt

Opdrachtgever

**

Wetten en regelgeving
Het product moet niet binnen de MDR-regelgeving vallen en dus geen geneesmiddel zijn

Regelgeving

***

Vormgeving
Het hulpmiddel moet aansluiten bij de doelgroep
De vormgeving van het hulpmiddel moet vertrouwelijk en professioneel zijn
Het hulpmiddel bevat een online ‘buddy’
Het hulpmiddel moet op een respectvolle en lichtelijk humoristische manier communiceren met
de gebruiker
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Prototyping
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Brainstorm prototype

40.

Concepting
Nu de eisen voor het product zijn opgesteld en de belangrijkste
informatie is verzameld, kan er nagedacht worden over de
vormgeving van het product. Een online app of website heeft de
voorkeur, maar uit onderzoek bleek ook dat fysieke producten
de aandacht trekken van jongeren van 12 tot 18 jaar. Er is dus
gekeken naar een combinatie van een fysiek en digitaal product.
De eerste paar schetsen die tijdens de braistorms zijn ontstaan,
zijn geschetst.
Bijlage 9: Schets eerste concept

Vanuit deze schetsen is een eerste conceptschets ontstaan,
waarbij via een app ingelogd kan worden en bijgehouden worden
hoe het met je gaat. Vanuit het antwoord op deze vraag krijg je
een aantal oefeningen te doen die bij deze emotie passen en die
je kunt uitvoeren om je beter te voelen. Ook is er een chatfuctie in
verwerkt, om je gedachten kwijt te kunnen en erover kan praten.
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Bijlage 10: Workflow eerste concept

Als feedback van het Midterm Assessment kwam dat het slim
was om te kijken of een online app gekoppeld kan worden aan
een fysiek product. Psychomotorische therapie is iets wat te
maken heeft met bewegen en praten met anderen, wat dus alleen
maar fysiek is. Om dit te blijven behouden is het niet slim om
jongeren een digitale app te geven waarin alles gebeurd. Ook is
het belangrijk dat het product vertrouwelijk blijft en jongeren niet
de neiging krijgen om snel iets in te vullen of om er vanaf te zijn
invullen dat het goed met ze gaat. Om deze redenen ben ik gaan
kijken of ik een app kan koppelen aan een fysiek product.

manier om via een app waardevolle momenten en oefeningen
uit therapie op te slaan en deze later in de vorm van een boek/
handleiding terug te ontvangen. Na het voorleggen van de drie
concepten aan de therapeuten van Kindertherapie Brabant is er
besloten om met het tweede concept verder te gaan(bijlage 13)

Om tot een goede combinatie te komen is er een verkleinde
morphological chart gemaakt, waarbij er meerdere opties worden
gegeven op de oefeningen fysiek of digitaal vorm te geven en de
uitvoering of opslag hiervan digitaal of fysiek. Hierdoor is er breed
gekeken naar alle mogelijkheden.

Bijlage 11: Schets tweede conept

Hierna zijn nog twee nieuwe concepten bedacht. Het eerste
concept is een app gekoppeld aan een pot met oefeningen, die
zelf ingevuld worden door de jongeren. Het tweede concept is een

Bijlage 12: Schets derde conept
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User journey concept

43.

Testen concept
Omdat het door de huidige omstandigheden moeilijk is om bij
de doelgroep terecht te komen, is er voor gekozen om meerdere
kleine testjes te doen.
Test 1: Het concept.
Om erachter te komen of het concept werkzaam gaat zijn binnen
Kindertherapie Brabant, is er een user journey gemaakt waarin
het concept goed uitgelegd kan worden. Deze user journey is
opgestuurd naar het bedrijf met de vraag wat zij hier van vinden
en of ze denken dat dit een product is dat hulpzaam gaat zijn
binnen de psychomotorische therapie, en als antwoord op mijn
ontwerpvraag.
Uit deze test kwam geen negatieve feedback. Het concept was
duidelijk en gaat volgens de therapeuten 100% werken. Met
deze informatie en mijn conclusie uit de onderzoeksfase, kan
ik concluderen dat het concept gaat helpen om angst in de
afbouwfase te verminderen en het proces van loslaten makkelijker
maakt.
Test 2: Het verzamelen van oefeningen.
Aan de psychomotorisch therapeuten Maartje en Christel is
gevraagd of zij aan de slag willen gaan met het verzamelen van
oefeningen/opdrachten die voor één of twee jongeren hulpzaam
zijn.
Uit deze test kwam een hele verzameling van activiteiten(Bijlage
14). De activiteiten zijn heel divers en Maartje benadrukt hierbij
dat het per persoon verschillend is welke activiteiten werken en

het dus belangrijk is om mee te nemen dat het product persoonlijk
moet zijn.
Test 3: Het interface van de app.
Om de app vorm te geven en dit te testen is er in Adobe XD
een eerste prototype gemaakt. Dit prototype is voorgelegd bij
middelbare scholieren met een aantal vragen achteraf(Bijlage 15).
Uit deze test kwam dat de werking van de app wel duidelijk is
en deze ook makkelijk doorlopen werd. Er werd op de goede
knoppen gedrukt en de testpersonen kwamen snel bij het menu
waar alle emoties staan. Wat op viel was dat er soms wel andere
benamingen aan emoties werden gegeven.
Om dit te voorkomen is er een extra test opgesteld om
te ontdekken welke benaming bij een bepaalde emotie/
gezichtsuitdrukking past(Bijlage 16). Dit is gedaan in de vorm van
een enquête waarbij steeds een emoties is te zien en jongeren
kunnen kiezen welk gevoel ze hierbij vinden passen. Er zijn
negen basisemoties vormgegeven(Emojipedia - Home of Emoji
Meangings, z.d.)(Helga van Heeswijck, 2020).
Uit deze test kan geen goede conclusie getrokken worden. Aan
sommige emoties heeft 100% van de testpersonen de goede
betekenis gekoppeld, maar er zijn ook een aantal emoties waarbij
de antwoorden erg verschillend zijn, en deze afbeelding dus
meerdere betekenissen kan hebben. Het is daarom erg belangrijk
om bij het hulpmiddel erg duidelijk te maken om welke emotie het
gaat, door middel van tekst.
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Proof of concept
Na aanleiding van de tests, zijn er een aantal onderdelen van het
concept aangepast. Het hulpmiddel is opgesplitst in twee delen:
Deel 1: Activiteiten opslaan die jou helpen tijdens therapie.
Deel 2: Een community binnen oud-PMT-patiënten, die hun
persoonlijke activiteiten met elkaar kunnen delen en op deze
manier inspiratie opdoen om hun eigen verzameling uit te breiden.
De pot met kaartjes is vervangen door een kaartenset (net als
een pakje speelkaarten). Deze keuze is gemaakt omdat een pakje
kaarten compacter is en zo overal en altijd ingezet kan worden.
Hiernaast is er gekozen voor een omhulsel, om de kaarten privé te
houden, wat vertrouwen creëert bij de jongeren.
Het pakje met kaarten wordt het hoofdobject, wat ingevuld wordt
door de jongere samen met de therapeut, tijdens therapiesessies.
Wanneer de afbouwperiode begint kan de jongere thuis aan de
slag met de activiteiten uit de kaartenset. Wanneer een activiteit
als erg fijn wordt ervaren, kan deze toegevoegd worden aan het
platform.
Met het platform biedt je de jongeren een mogelijkheid om op
spelende wijs meer activiteiten te ontdekken, die bij andere oudPMT-patiënten werken. Zo kan jouw persoonlijke kaartenset
uitgebreid worden. Ook is er een stukje slijtage te zien, waardoor je
kan beoordelen welke activiteiten er vaak gedaan worden en welke
minder.
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Wanneer het kaartspel compleet is kan app verwijderd worden.
Maar wanneer inspiratie fijn wordt gevonden en een persoon
nog zoekende is naar wat voor hem werkt kan de app gehouden
worden.
Tijdens de afbouwperiode van PMT zal met de therapeut
afspraken gemaakt worden over hoe (vaak) de kaartenset ingezet
zal gaan worden zodat hier een ontdekkingsreis plaatsvind. Ook
zal de therapeut inzicht krijgen in de achterkant van het platform,
zodat hier geen ongepaste dingen in worden gedeeld.
De naam van het platform is: Ontdek je hoppies. “Hoppie” staat
hierbij voor de activiteiten, opdrachten, quotes enzovoorts die
op de kaarten ingevuld worden. Tijdens het afbouwen ontdek je
welke hoppies bij jou passen en dus voor jou werken. Wanneer er
geoefend wordt met de hoppies, kunnen deze worden omgezet in
‘hobbies’ waarna dit verwerkt wordt in jouw levensstijl en patroon.

Tijdens therapiesessies worden waardevolle
oefeningen en opdrachten die de jongere helpen,
opgeschreven en bewaard in een persoonlijke
kaartenset.

Wanneer een oefening tijdens de afbouwperiode fijn
wordt ervaren, kan deze toegevoegd worden aan de
app, waardoor deze gedeeld wordt met anderen en
opgeslagen wordt.

In de app zijn de ‘hoppies’ opgeslagen, onderverdeeld
in emoties. Ook zie je hier de hoppies van anderen en
kun je deze opslaan om later aan jouw persoonlijke
kaartenset toe te voegen!
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Conclusie
“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen dat de angst onder
middelbare scholieren, die ontstaat tijdens de afbouwperiode
van psychomotorische therapiesessies, verminderd en dit
proces van loslaten vergemakkelijkt?”
Om erachter te komen of mijn concept antwoord gaat geven op de
ontwerpvraag, is bovenstaand storyboard en het prototype(Bijlage
17) voorgelegd aan drie jongeren die therapie hebben gehad bij
Kindertherapie Brabant, met de vraag of het concept duidelijk is,
wat ze hier van vinden en of ze dit zou helpen? De antwoorden
hierop waren erg positief.
Met dit resultaat én de reacties van het team Kindertherapie
Brabant kan geconcludeerd worden dat het een goed concept is
dat zeker gaat helpen om angst bij jongeren in de afbouwperiode
van psychomotorische therapie te verminderen, waardoor het
loslaten vergemakkelijkt. Het meegeven van fysieke herinneringen
van therapie, is een vorm die binnen het bedrijf al ingezet wordt.
Het concept is een uitbreiding hierop, waardoor deze tactiek altijd
ingezet zal worden en jongeren zelfstandig aan de slag kunnen.
Door het platform wordt de mogelijkheid gegeven om in contact te
komen met anderen uit de doelgroep en kan er van elkaar geleerd
worden.
Met de vormgeving van het concept is rekening gehouden met de
uitkomst van het tone of voice onderzoek. Het concept heeft een
neutrale uitstraling met een lichtelijk minder serieuze tint.
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Realisatie product
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Uitwerken product
Het product dat gemaakt zal gaan worden bestaat uit twee delen:
Een kaartenset en een webapplicatie. In eerste instantie was het
plan om beide delen zelf vorm te geven en te realiseren. Echter,
na een aantal goede pogingen om de app te maken, is er voor
gekozen dit deel uit te besteden. Er is contact gezocht met een
student die websites maakt en erg technisch is. Hij heeft verstand
van databases, wat gebruikt zal moeten worden tijdens het
realiseren van de webapp.
Om het maken van het product met vertrouwen uit handen te
geven zijn er een aantal eisen opgesteld waaraan het product moet
voldoen en is de vormgeving van de webapp in Adobe XD tot in de
puntjes uitgewerkt.
Er zijn nog een aantal laatste aanpassingen gedaan, voordat
deze is doorgestuurd. Als eerste is er een knop voor de hulplijn
toegevoegd, zodat de therapeut altijd gebeld kan worden wanneer
het echt niet goed gaat met iemand. Op deze manier wordt de
app nog een stukje vertrouwelijker en het telefoonnummer van de
therapeut hebben de jongeren toch al, dus qua privicy is dit geen
probleem.
Daarnaast is er een optie toegevoegd om een kaartje in te
scannen. Hierdoor kunnen er eventueel ook tekeningen opgeslagen
worden in de app en worden de jongeren vrij gehouden bij wat ze
in de app plaatsen.
Ook is er voor gekozen een maatje te ontwerpen en deze in de
app terug te laten komen. Het maatje heeft de vorm van een plant
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die kan groeien. Het idee hierachter, wat later nog uitgewerkt
kan worden, is dat hoe vaker de app gebruikt wordt, hoe meer
het plantje groeit. Ook laat het maatje een emotie zien. Wanneer
iemand vaak aangeeft boos te zijn, zal het maatje ook een boos
gezicht laten zien. Door dit spelelement toe te voegen wordt er
toch wat meer motivatie gewekt onder de jongeren om de app
te blijven gebruiken. Het maatje is tevens het hoofd van de app,
waarmee jij als gebruiker communiceert. Het maatje zal je vragen
stellen en ook meldingen sturen op je telefoon. Hierdoor wordt de
eis dat jongeren iemand nodig hebben om hun verhaal bij kwijt te
kunnen, voltooid.
De volgende eisen zijn doorgestuurd naar de webdeveloper:
- De huisstijl moet worden aangehouden
- Hoppies moeten uitgetypt kunnen worden
- Hoppies moeten opgeslagen kunnen worden onder emoties
- Hoppies moeten onder emoties en bij account teruggevonden
kunnen worden
- Je moet kunnen in- en uitloggen
- De app moet geopend kunnen worden vanuit QR-codes
- De app moet werken op telefoon- en tabletformaat
Extra eisen(fake of wanneer genoeg tijd) zijn:
- Hoppies aan favorieten toevoegen en hier terugvinden
- Chatten met andere gebruikers
- Emoties toe kunnen voegen
- Avatar in de app
- Noodknop om contact op te nemen met therapeut
- Kaartjes inscannen
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Testen product
De webapplicatie is door middel van code gebouwd en werkt
bijna volledig zoals ik in gedachte had. Het enigste wat voor
wat moeilijkheden zorgde was het toevoegen van hoppies aan
favorieten. Dit was in de korte tijd niet meer haalbaar, dus dit is iets
om na het afstuderen nog verder uit te werken.
Toen de app af was, is hiervoor een test opgesteld om aan drie
oud-PMT-cliënten voor te leggen.
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Hoii,
Wat fijn dat je mijn app wil testen! De app die ik heb ontwikkeld
voor mijn afstudeerproject is een hulpmiddel om waardevolle
momenten uit therapie (hoppies) op te slaan en later terug te
kunnen bekijken.
Wat is een hoppie?
Hoppie is een nieuw woord. Een hoppie is een waardevol moment
dat opgeslagen kan worden door middel van deze app. Een hoppie
kan een oefening of activiteit zijn, maar ook een tekening, quote of
stukje tekst, dat voor jou werkt tijdens therapie.
Je zou me enorm helpen om de test te filmen of foto’s te maken
als bewijs, hier hoef je zelf niet op te staan als je dit niet wil, je
handen die de telefoon vasthouden is voldoende. Deze foto’s of
video mag je naar mij appen of mailen naar elinew2000@gmail.
com. De test houdt het volgende in:
Open de app op je telefoon door op de volgende link te klikken, of
de QR-code te scannen: http://hoppie.ralphstoop.nl/login.php
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Volg de stappen hieronder
1. Log in met je gebruikersnaam(je voornaam) en
wachtwoord(test).
2. Kies een emotie hoe je je zou kunnen voelen op een dag.
3. Ga terug naar de homepagina
4. Voeg een hoppie toe naar keuze en koppel deze aan de emoties
boos en verdrietig.
5. Ga naar account en bekijk je eigen hoppies.
6. Log uit.
Beantwoord onderstaande vragen
1. Wat is je eerste indruk van de app?
2. Denk je dat deze app een goed hulpmiddel is om het loslaten
van therapie te vergemakkelijken?
3. Heb je nog tips voor mij voor de ontwikkeling van de app?
De antwoorden op bovenstaande vragen en de foto’s of video’s
ontvang ik graag via whatsapp of via de mail naar elinew2000@
gmail.com. Dankjewel voor het testen!!

User test 1:
1. Wat is je eerste indruk van de app?
“Ik vond dat de app dr netjes uitzag ookal was
het wel even uitvogelen hoe het precies werkt
maar nu weet ik hoe hij werkt en zal ik er zeker
vaker gebruik van maken ook om dingen te
zien zoals afleiding. Kan niet wachten tot de
app uitkomt groetjes ***!”
2. Denk je dat deze app een goed hulpmiddel
is om het loslaten van therapie te
vergemakkelijken?
“Ja ik denk het wel aangezien je dr ook zelf
dingen in kan zetten die je hebt geleerd bij
therapie en dr staan ook dingen in die je op
therapie zou leren.”
3. Heb je nog tips voor mij voor de
ontwikkeling van de app?
“Misschien iets duidelijker neer zetten dat als
je op homescreen staat als je op de emoties
klikt je tips kunt zien zoals afleiding enzo”
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User test 2:
1. Wat is je eerste indruk van de app?
“Ik vind het er eigenlijk best wel gezellig uitzien. Mijn eerste
indruk is eigenlijk, het ziet er gezellig uit en het is best
duidelijk.”
2. Denk je dat deze app een goed hulpmiddel is om het
loslaten van therapie te vergemakkelijken?
“Ja, ik denk dat het wel kan helpen voor mensen om zo
langzaam een beetje therapie af te ronden en ik denk ook dat
het echt wel mensen kan helpen om soms nog even terug
te blikken op wat hebben ze nou geleerd en dat ze dan ook
weer bij kunnen blijven zegmaar.”
3. Heb je nog tips voor mij voor de ontwikkeling van de
app?
“Ik vind het er eigenlijk heel goed en leuk uitzien en ik denk
ook dat het oprecht mensen kan gaan helpen.”
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Uitwerken kaartenset
De kaartenset die al eerder is ontworpen is behouden en laten
drukken als visitekaartjes(55x85mm). Op deze manier zijn de
kaartjes altijd makkelijk mee te nemen en kan een specifiek kaartje
ook bijvoorbeeld in de portomonee worden gestopt. Er is ook een
blikje besteld om de kaarten in te bewaren. Er is gekozen voor
hard materiaal zodat het lang mee kan gaan en het omhulsel
mocht niet doorschijnend zijn om de privacy te behouden.
Zodra de kaarten binnen waren zijn deze naar Kindertherapie
Brabant gebracht met het volgende bericht:
Ontdek je hoppies - kaartenset
Wat is een hoppie?
Hoppie is een nieuw woord. Een hoppie is een waardevol moment
dat opgeslagen kan worden door middel van deze kaartenset. Een
hoppie kan een oefening of activiteit zijn, maar ook een tekening,
quote of stukje tekst, dat voor jou werkt tijdens therapie.

- Is het makkelijk in te vullen?
- Zou je het fijn vinden om dit vaker te gebruiken en deze kaarten
uiteindelijk mee naar huis te krijgen?

Ontdek je hoppies!
Welke hoppies werken voor jou? Welke waardevolle momenten uit
therapie wil jij bewaren voor later? Probeer zo duidelijk mogelijk de
kaarten in te vullen met hoppies die bij jou passen. Koppel ze aan
emoties zodat je later weet wanneer je een hoppie in kan zetten,
en geef ze een naam.
Eventueel vragen achteraf:
- Wat vind je hier van?
57.

Uit de test kwamen de volgende reacties:
- “Hoppies van puber meid, 15 jaar.
Ze vond het heel lastig om in te vullen. Had veel sturing nodig
vanuit mijn kant. Gaf zelf aan dat ze een lijst met mogelijkheden
per categorie fijn had gevonden.”
- “Deze kaartjes zijn van een 16-jarige, die de kamtertjes te klein
vond. De naam hoppie erg leuk verzonnen.”
- “Nog even aanvullend.. ik denk dat als de kaartjes een keer zo
groot zijn, ze perfect zijn.”
- “Omdat onze kids ook wel eens graag willen tekenen … zou
het misschien een optie zijn om de grote van het kaartje te
verdubbelen?”
- “Sommige jongeren maken tekeningen en daar zouden we dan
een foto van kunnen maken en erop plakken. Of heb jij een ander
idee, hoe je die kan toevoegen?”
- “Misschien een idee om de kaarten in een stoffen zak met koord
te bewaren”
- “Ze zijn leuk: jouw hoppies. Gewoon altijd een helpend handje
paraat om in te vullen.”
- “Jouw Begeleidend schrijven is tof om met ons logo van KTB af
te drukken en op te hangen op alle locaties.”
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Na de feedback heb ik de therapeuten van Kindertherapie Brabant
uitgelegd waarom en voor een klein formaat en een hard blikje
is gekozen. De kaartjes zijn nu lekker compact en kunnen in het
blikje overal mee naar toe genomen worden. Het blikje is niet
grote dan een telefoon dus past in elke tas/zak. Ook zorgt het
blikje voor bescherming van de kaartjes, zodat deze niet nat of
beschadigd kunnen worden. Hier waren de einaren van het bedrijf
het mee eens en is er voor gekozen de kaarten te behouden en
hier eventueel in de toekomst een exrta kaartenset bij te laten
maken, speciaal bedoeld voor tekenen. Ook is er in de app een
optie toegevoegd om een afbeelding in te scannen, waardoor
tekeningen daarin sowieso zichtbaar zijn.

Introductie ‘Ontdek je hoppies’
Om ‘ontdek je hoppies’ te introduceren aan jongeren, is er een
poster ontworpen die de aandacht trekt en waar in het kort uitleg
te vinden is over het product. De bedoeling is dat deze poster bij
Kindertherapie Brabant in de zaal wordt gehangen zodat dit bij de
start van therapie al gezien wordt.
Wat is de rol van de therapeut?
Om als therapeut ‘ontdek je hoppies’ aan te bieden aan jongeren,
zijn hier een aantal verwachtingen aan gebonden. Ten eerste
zal de therapeut degene zijn die het hulpmiddel aan de jongere
introducteerd en uitlegd wat de bedoeling is. Hierna zal de
therapeut de jongere helpen met het invullen van de kaarten en
deze per jongere in een doosje verzamelen. Wanneer de jongere
gaat starten met afbouwen van therapie, zal deze het doosje mee
naar huis krijgen met de uitleg om deze thuis af en toe er bij te
pakken en deze kaarten te bekijken of de oefeningen uit te voeren.
De therapeut is degene met toegang tot de app. Hij/zij is
verantwoordelijk voor het aanmaken van accounts voor elke
cliënt die de app wil gaan gebruiken. Hiernaast heeft de therapeut
inzicht in álle ingevulde hoppies, met mogelijkheid deze te
verwijderen, wanneer iets ongepast is. Deze hoppies moeten dus
ook regelmatig bekeken worden. Als laatste is de therapeut altijd
bereikbaar voor de hulplijn. Het telefoonnummer wordt aan de app
gekoppeld zodat ook oud-PMT-cliënten altijd contact op kunnen
nemen met hun oud-therapeut.
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Avatar
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Stickers met thema’s
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Reflectie Kindertherapie Brabant
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Aanbeveling
Door de korte tijd om het hulpmiddel te realiseren, waren niet
alle ideeën haalbaar. Hieronder zijn nog een aantal onderdelen
beschreven voor de doorontwikkeling van het platform:
1. Melding
Een goede toevoeging aan het platform zou zijn om een
herrinnering te krijgen om de applicatie te blijven gebruiken. Deze
herrinering verschijnt in de vorm van een melding op je telefoon,
met het maatje als verteller. Er zijn een aantal opties voor wanneer
je zo’n melding krijgt:
1. Random meldingen; om de zoveel dagen verschijnt er een
melding.
2. Connectie met gezondheidsapplicatie; wanneer een persoon
lang stil zit (wat niet ‘s nachts is) verschijnt er een melding, zodat
het persoon actief bezig blijft.
3. Meting van emoties; wanneer er gekeken is naar hoppies bij een
bepaalde emotie, verschijnt er de volgende dag een melding met
de vraag of deze emotie nogsteeds aanwezig is.
4. Tracking van telefoon; wanneer er gemeten wordt dat er een
bepaalde oefening gedaan wordt (bijvoorbeeld wandeling van
15 minuten), wordt er bepaald bij welke emotie deze oefening
staat ingedeeld en wordt hier ook de volgende dag een vraag over
gesteld.
2. Chat
Een goede toevoeging aan het platform is een chat met andere
oud-PMT-patiënten. Jongeren geven aan het fijn te vinden om te
praten met anderen. Door met mensen uit dezelfde doelgroep
te praten, kunnen er verhalen worden uitgewisseld en kan er van

elkaar geleerd worden.
3. Uitbreiding van emoties
Bij het prototype is gebruik gemaakt van vijf emoties. Deze kunnen
tijdens de doorontwikkeling uitgebreid worden, met een optie om
als gebruiker zelf nog emoties toe te kunnen voegen. Zo krijg je de
mogelijkheid om aan de meest persoonlijke emoties, hoppies te
koppelen.
4. Avatar
Als laatste is er nog een idee ontstaan om door middel van een
avatar de gebruikers door de app te laten lopen. Op deze manier
voelt het platform als een maatje of als persoonlijke online
therapeut. Deze avatar is ontworpen, maar werkt nog niet in
de app. De bedoeling hiervan is dat het plantje zal groeien hoe
vaker de app gebruikt wordt. Daarnaast zal het plantje de emotie
aangeven hoe jij aangeeft je te voelen.
5. Hoppies aan favorieten toevoegen
Zoals eerder vermeld is deze functie ontworpen maar nog niet
werkend. Hoppies toevoegen aan favorieten is een vervolgstap die
als eerste uitgewerkt zal moeten worden in de toekomst, omdat
dit een belangrijk onderdeel is van het product.
6. Stickers met thema’s
Omdat veel hoppies met elkaar te maken hebben en op elkaar
lijken, is er voor gekozen om stickers te gaan ontwerpen met
clusters hierop, bijvoorbeeld; ademhalingsoefeningen, meditatie,
afleiding etc. Deze stickers kunnen als extra hulpmiddel op de
kaarten worden geplakt wanneer een jongere het lastig vind om de
kaarten in te vullen.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Vragenlijst voor intake van het kind
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Bijlage 2: Interview Maddy
1. Wanneer heeft iemand therapie nodig?
Therapie is een gespreksvorm en er zijn 3 soorten gespreksvormen
die voor mensen nuttig kunnen zijn als ze last hebben van klachten
of ergens mee zitten en ze graag met iemand willen praten. Je hebt
coaching, counseling en therapie. Coaching wil zeggen dat je iemand
begeleid, dat je gesprekspartner bent, maar geen kennis overdraagt. En
het gaat hierbij vooral over de toekomst. Counseling wil zeggen dat je
samen met iemand gaat praten van wat speelt er en hoe kunnen we dit
verbeteren. Dus dat speelt in op het heden en de toekomst. Therapie
is een gesprek voeren waarbij je ingaat op het verleden waarbij je als
psycholoog mensen behandeld die ook echt een psychische stoornis
hebben dus een stoornis zoals verslaving of een eetstoornis of ADHD,
autisme spectrum stoornis etc. Of iemand therapie nodig heeft hangt af
van wat iemand fijn vind. Iemand met een psychische stoornis.
2. Hoe kan een psychologisch probleem d.m.v. praten opgelost
worden?
Het hangt heel erg af van de vorm die je gebruikt. Bij ACT is het dat je
acceptatie bereikt door middel van bewustwording. Iemand zijn beeld
van de werkelijkheid wordt aangepast waardoor acceptatie ontstaat.
Maar dat verschilt heel erg per therapievorm.
3. Wat zijn de verschillende soorten therapie? Waar PMT er een van is.
In de psychologie noem je die soorten ‘tools’ die je gebruikt. Therapie is
de soort gespreksvorm die wordt gebruikt en er zijn verschillende tools
die je kan inzetten om het doel te bereiken. Dus je hebt bijvoorbeeld
PMT, RET en ACT(met een persoon aan de slag gaan om acceptatie
te ontwikkelen, omtrent zijn/haar situatie), maar er zijn nog veel meer
vormen van therapie.
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4. Wanneer begint het afbouwen van therapie?
Ligt er heel erg aan wat voor soort therapie je gebruikt. Normaal is
therapie 6 – 8 sessies gemiddeld, van ongeveer een uur / drie kwartier.
Maar als iemand na 8 sessies nogsteeds niet is geholpen dan ga je door.
Het kan ook na 4 sessies dat iemand zegt ik ben al zo goed geholpen,
dan maak je afspraken om elkaar minder vaak te zien, bijvoorbeeld over
een half jaar evalueren en dat het daar dan mee ophoudt. Het is ook per
persoon verschillend, hoe snel iemand het oppakt en of iemand het fijn
vind.
5. Hoe lang duurt deze afbouwperiode?
Dat is ook bij iedereen verschillend en bij elke vorm verschillend.
Gemiddeld spreek je 1 keer in de 2/3 maanden af, dus dat is best
een lange tijd. Tijdens het afbouwen zit er dan iets meer tijd tussen,
bijvoorbeeld over een jaar of een half jaar zien we elkaar weer.
6. Wanneer besluit je dat iemand zonder therapie kan?
Als therapeut ben je niet iemand die zegt van dit moet je doen en zo
gaan we het oplossen. Je bent dus heel erg afhankelijk van het persoon
waar je mee werkt. Als de patiënt zegt “ik wil het niet meer”, dan ben
je niet iemand die zegt “nee dat kan niet, we gaan door”. Als therapeut
ben je steun voor iemand. Dus als iemand zegt ik wil door of ik wil niet
door, je doet gewoon wat diegene wil. Het kan wel dat een werknemer
door een opdrachtgever wordt gestuurd en dan zou het wel kunnen dat
de werknemer zegt “ik wil dat helemaal niet, het is niet nodig” en dat de
werkgever zegt van “dat zouden we toch wel fijn vinden”. Mensen die
vanuit een bedrijf gestuurd worden. Of bijvoorbeeld ouders die bepalen
over het kind.
7. Wat zijn dingen die je meegeeft zodra iemand geen therapiesessies
meer heeft?

In therapie geef je vaak huiswerk mee, dus een soort opdrachten.
Bijvoorbeeld iemand met ADHD die niet weet hoe hij er mee om moet
gaan, dan kan het zijn dat je bij therapie huiswerk meekrijgt zoals,
de volgende keer dat je weer druk bent kijken naar wat je eet en dit
opschrijven. Mensen krijgen huiswerk mee. Deze huiswerkvormen
hebben tijdens de therapie gewerkt en horen nu weer opgepakt te
worden door de patiënt zelf.
8. Hoe kan iemand voorbereid worden op een periode zonder therapie?
Mensen krijgen huiswerk, maar ook tools mee, die ze kunnen gebruiken.
Stel iemand heeft ADHD en zit in de klas en voelt dat hij heel druk wordt,
dan leer je een kind dus een oefening om hiermee om te gaan (de veilige
haven). Je leert iemand even tot zichzelf te komen en zich voor te stellen
dat hij op een veilige plek is, bijvoorbeeld aan het strand alleen. Door
de ogen te sluiten kun je zo rust creëren in iemand zijn hoofd. Deze
vaardigheden kunnen dan toegepast worden ook als de therapie klaar is.
Dus je leert eigenlijk vaardigheden.
9. Hoe vaak gebeurt het dat iemand een terugval krijgt en hoe ga je
hiermee om?
Nog niet veel ervaring mee.
10. Kun je je eigen therapeut zijn/worden?
Ik denk het niet. Het bijzondere aan therapie is dat je inzichten krijgt
die je zelf niet in eerste instantie had kunnen hebben. Je hebt eerst
iemand nodig die jou de tools aanleert. Dus in eerste instantie heb je een
therapeut nodig en uiteindelijk wordt iedereen zijn eigen therapeut, als
het goed is.
Zo ja, wat is hier voor nodig?
Vaardigheden die je leert kennen van een therapeut.
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Bijlage 3: Interview Christel & Maartje
1. Wat zijn de fases van psychomotorische therapie? (intake, sessies,
afbouwfase etc.)
Fase in therapeutisch proces:
Opbouwfase: hier wordt aan de vertrouwens relatie gewerkt tussen
therapeut en kind/ouders om zo aan de gestelde hulpvraag/doelen te
kunnen gaan werken.
Doorwerkingsfase van de therapie: werken aan hulpvraag/doelen
Eindfase: afbouw fase, waarin afbouw van de therapeutische relatie
centraal staat + het verankeren van de geleerde vaardigheden/
ontwikkeling.
2. Wanneer begint de afbouwperiode? En hoe lang duurt deze?
De afbouw fase begint wanneer de therapeut, ouders en jeugdige vinden
dat de doelen behaald zijn. Dit gaat altijd in overleg met elkaar tijdens
evaluatie momenten. Samen wordt dan gekeken wat is er nodig om te
gaan afbouwen, hoe gaan we dit vorm geven, hoe gaan we de groei en
het geleerde verankeren en over welke tijd.
Dit kan bijvoorbeeld zijn door de frequentie te verlagen en/of
aandachtspunten voor de afbouwfase aandacht te bieden.
Waar vooral aandacht moet liggen in de afbouwfase is dat de jongere en
ouders weer vertrouwen krijgen dat ze zelfstandig verder kunnen.
3.
Wat missen de jongeren die klaar zijn met therapie?
Vind ik een lastige vraag, dit omdat ik het niet vaak terug hoor van de
cliënten die zijn afgerond. Maar wat ik wel bemerkt is dat veel gezinnen/
jongeren wel weer terug komen bij de hulpverlening omdat ze een
langere steun nodig hebben in hun ontwikkelingsproces dan de PMT
soms kan bieden.
Sommige geven aan een ‘vangnet’ te missen omdat zij weten dat zij die
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in de vorm die zij bij een terugval nodig hebben in hun thuissituatie niet
kunnen ontvangen. We zoeken dan uiteraard altijd naar steun in hun
netwerk zoals bijvoorbeeld een mentor. Tevens is het loslaten van een
plek waar je je gehoord, gezien en gesteund hebt gevoelt zodat je vanuit
kracht kwetsbaar kon zijn spannend en kan ook tegen je gevoel in gaan.
4. Merken jullie dat er angst is onder jongeren die in de afbouwperiode
zitten?
Ja en volgens mij ligt dit heel vaak in het zelfvertrouwen van de
jongeren/ouders, en het willen vast houden wat ze hebben gevonden bij
de therapie. Ik merk dat het vaak zit in het afhankelijk zijn van de therapie
of therapeut. En angst dat ze het niet zelfstandig kunnen vast houden
wat ze geleerd/ontwikkelt hebben en angst om terug te vallen in oude
gedragspatronen.
Ik merk het vooral soms aan de voorkant bij de therapie, dat ze niet weer
een hulpverlener willen vertrouwen omdat die ook weer weg gaat. Maar
ook bij sommige jongeren vooral de oudere jongeren het weer op eigen
benen staan zichzelf vertrouwen.
Hierbij kunnen ook de ouders het spannend vinden om bovenstaande
redenen en dit (onbewust) projecteren op de jongere waardoor er juist in
de afbouwfase frictie in die relatie ontstaat.
5.
Zo ja, is dit bij alle jongeren? Bij wat voor type wel/niet? Wat is
de sociale context van deze groep?
Nee, dit is niet bij alle jongeren, ik zie dat met name jongeren die een
sociaal netwerk hebben het beter los kunnen laten.
Jongeren die dus soms al veel ervaring hebben met hulpverlening
merk je een weerstand in weer iemand vertrouwen en daarbij ook weer
afscheid moeten nemen.
Als de jongeren zich ergens thuis, gezien, erkend voelen en een
collectieve redzaamheid ervaren maakt het voor hen makkelijker om het

geleerde te generaliseren/ verankeren en de therapie te kunnen loslaten
vanuit hun sociale veiligheidsbeleving.
Hierbij denk ik dat de algemene maatschappelijke context een groot rol
speelt in deze veiligheidsbeleving. De individualisering, de hoge eisen (
kan ik nog wel mee/ ben ik wel genoeg waard?)
Tevens is er ook hierin denk ik een groot verband van de invloed van
media. Een verband tussen mediaberichtgeving, mediaconsumptie en
veiligheidsbeleving is vaak aangetoond.
Persoonlijke factoren zijn hier ook niet los van te zien: denk aan de
karaktereigenschappen, geestelijke en lichamelijke gezondheid,
etniciteit,...

veel begrip, steun en ruimte binnen duidelijke grenzen en afspraken. Met
bovenal veel aandacht voor plezier en het benutten van de talenten en
karaktereigenschappen van de jongere.

6. Waar komt deze angst mogelijk vandaan? Is het, het gebrek aan
zelfvertrouwen? Spelen er andere dingen mee?
Zie antwoord 5
7. Zijn er bepaalde tools om na therapie contact te houden met de
jongeren? Of tools om hen te helpen bij hun angst om zonder hulp
verder te gaan?
Door fysiek dingen mee te geven uit de therapie, tekeningen,
afscheidsboekje ed wordt een fysieke herinnering gemaakt van hun
ontwikkeling/ uitgebreide coping stijlen, sociale netwerk etc. en
verankeren we dezen om de transitie van de behaalde doelen duurzaam
te laten zijn.
Bij de jongere kinderen maak ik soms een afscheidsboekje/filmpje
waarin handvatten staan die ze geleed hebben en mooie herinneringen/
foto’s van de therapie in komen waar ze nog op kunnen terug kijken.
Bij oudere kinderen schrijf ik soms een kaart of een klein symbolisch
cadeautje per cliënt verschillende wat ik daarvoor inzet. Ik biedt ook vaak
aan dat ze altijd nog even contact mogen zoeken, maar het is afhankelijk
per casus of ik dit beperkt of juist bemoedig om het te doen.
8. Welke tone of voice wordt er door jullie gebruikt bij de doelgroep?
Afgestemd op leeftijds- en ontwikkelingsniveau en belevingswereld.
Vanuit oprechte aandacht en een duidelijk plan: route en doelen. Met
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Bijlage 4: Interview Maaike V
1. Hoe oud was je toen je startte met psychomotorische therapie?
17 jaar (bijna 18)
2. Wat was de reden dat je bent begonnen met PMT?
Chronische rugpijn die niet verklaarbaar is.
3. Was het je eigen keuze om hiermee te beginnen of die van je
ouders?
Ik heb een traject gestart binnen het revalidatiecentrum om te kijken wat
ze kunnen doen. Daar is toen de keuze gemaakt om ook een deel PMT
mee te nemen. Dus op advies van artsen.
4. En hier stond je zelf wel achter?
Ja weetje, als je altijd pijn hebt ben je bereid om alles te doen.
5. Vond je therapie fijn? Wat vond je hier wel/niet fijn aan?
Ik ging er sowieso al met tegenzin naar toe, dus dat is anders dan fijn.
6. Merkte je dat therapie hielp? Merkte je vooruitgang?
Nee, sowieso niet.
7. Wat moest je doen tijdens therapie?
Alle therapieën liepen door elkaar, dus ik was met 10 dingen tegelijk
bezig. Dus om te zeggen wat ik letterlijk bij die therapie heb moeten doen
is lastig, want alles is door elkaar. Ik moest sowieso allemaal oefeningen
doen en aan ontspanningsoefeningen waar je dan bijvoorbeeld bepaalde
delen van je lichaam moet aanspannen en dan weer ontspannen. En dat
zou dan uiteindelijk verlichting geven.
8. Deed je thuis wel eens iets voor PMT? Zo ja, wat dan?
Ja, elke avond voordat ik ging slapen moest ik die
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ontspanningsoefeningen doen.
9. Had je het idee dat dit werkte?
Nee
10. Maar je deed het wel elke avond?
Ja, maar op een gegeven moment had ik zoiets van zoek het uit, maar in
het begin heb ik het een hele periode wel gedaan.
11. Hoe lang heb je therapie gehad?
Ik denk ongeveer een jaar.
12. Wat heb je geleerd tijdens therapiesessies?
Ontspannen is sowieso wel iets wat voor mij goed is om mee te nemen.
Niet per defenitief die oefeningen maar gewoon, ik ben iemand die altijd
maar door wil gaan en ik denk dat als ik iets van die therapie heb geleerd
is het dat je af en toe naar je lichaam moet luisteren. Als je lichaam zegt
“stop”, dan moet je er mee stoppen.
13. Heb je hiervan iets meegenomen na therapie?Zo nee, had je dit wel
gewild?
Ja zeker wel
14. Wat was de reden dat je gestopt bent met therapie?
Het was het einde van het traject. Ze konden mij hiermee niet verder
helpen
15. Was je bang om zonder therapie verder te gaan? Zo ja, weet je
waar deze angst vandaan komt?
Ja en nee, aan de ene kant had ik zo nog een beetje houvast, dat er

nog iets was dat ik kon doen om te proberen maar aan de andere kant
het werkt toch niet, dus hoelang wil je dan nog de moeite doen om te
proberen?
16. Heb je, na therapie, nog contact gehad met de therapeuten?
Ik ben overgeschreven naar een nieuwe therapie in het
revalidatiecentrum. Ik heb met hun geen contact meer gehad. Ook niet
met andere therapeuten die iets met PMT te maken hebben.
17. Vond je dit erg?
Ja een beetje wel, want je bent dan met iets bezig en ineens is dat heel
abrupt weg en moet je weer iets heel anders gaan doen. Dus dat was
heel raar vooral. Want dan kom je in een totaal andere omgeving ook
18. Heeft je omgeving (vrienden, ouders, etc.) je geholpen in de tijd na
therapie? Of had je hier geen hulp bij nodig?
Die therapeut zei altijd van je moet nu dit aanspannen, en nu dat
aanspannen dus ik vond het wel moeilijk om dat zelf te bepalen wat ik
wanneer moest doen, dus daar heeft mama wel eens mee geholpen, dat
die dat dan zei. Maar niet meer nadat de therapie gestopt was.
19. Heb je iets meegekregen na therapie? Zo ja, wat dan?
Nee, en had ik ook geen behoefte aan. Ik wilde het heel snel vergeten.
20. Zo nee, had je dit fijn gevonden? Een soort aandenken?
Nee
21. Zou je dagelijks een app gebruiken om bij te houden hoe het met
je gaat?
Ligt er aan. Als het zichtbaar zou zijn voor anderen hoeft het al niet
maar voor mezelf misschien wel. Het ligt er aan want als het gaat over
het mentale zou ik daar niet vrolijk van worden maar als het is om bij te
houden hoe het gaat met de pijn dan is het misschien wel goed om het
bij te houden want dan kun je achteraf zien van oke hier had ik duidelijk
een goede week en kon ik veel, gewoon voor jezelf. Als het openbaar
zou zijn voor andere mensen zou ik het al niet doen.
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Bijlage 5: Interview Lisa
1. Hoe oud was je toen je startte met psychomotorische therapie?
17 jaar
2. Wat was de reden dat je bent begonnen met PMT?
Door chronisch pijnsyndroom dat vastgesteld is toen ik nog net geen 17
was.
3. Was het je eigen keuze om hiermee te beginnen of die van je
ouders?
In het ziekenhuis kreeg ik de mogelijkheid om bij revalidatiecentra te
lopen en bij de ene was een wachtlijst en de andere was deze en die
zaten heel erg op het stukje bewegen. Het was wel mijn eigen keus.
4. Vond je therapie fijn? Wat vond je hier wel/niet fijn aan?
Sommige stukjes wel. Ik vond het stukje fysiotherapie en bewegen fijn,
want dan leer je omgaan met hoe je wel en niet kan bewegen als je dat
hebt. Met een psycholoog praten trok mij niet echt aan. Ik kreeg er ook
een maatschappelijk werker bij maar dat vond ik destijds een beetje
onzin. Die wilde ook een gesprek met je ouders enzo en dat wilde ik niet.
5. Merkte je dat therapie hielp? Merkte je vooruitgang?
Ja vooral lichamelijk merkte ik vooruitgang. Psychisch was er eigenlijk
niet zo veel aan de hand. De chronische pijn is ontstaan door een
ongeluk.
6. Wat moest je doen tijdens therapie?
Ik kreeg vooral veel bewegingsoefeningen. In het begin van het traject
deed ik dit veel samen met de fysiotherapeut. En dan kreeg ik allemaal
oefeningen en die moest je dan alleen doen maar ook samen met
haar. Dit waren simpele dingen zoals een balletje overgooien enzo. En
verder moest ik een keer in de week naar de fysio maar dat was meer

74.

voor masseren. En een keer in de twee weken volgens mij naar een
psycholoog en dan moest ik ook wel eens opdrachtjes maken thuis,
zoals dingen opschrijven in een boekje. En de maatschappelijk werkster
sloeg ik 9 van de 10 keer over want dat vond ik onzin.
7. Deed je thuis wel eens iets voor PMT? Zo ja, wat dan?
Een boekje bijhouden en bewegingsoefeningen. Ik had heel veel last
van mijn handen en polsen, die kon ik slecht bewegen. Dan kreeg ik
oefeningen zoals het verkreukelen van een A4’tje met alleen het gebruik
van je vingers.
Had je het idee dat dat hielp?
Soms wel, lag een beetje aan de pijn per week.
8. Hoe lang heb je therapie gehad?
Bijna een jaar. 10 maanden volgens mij. Daarna zat je nog in een
nazorgtraject waarbij ik af en toe nog moest langskomen. Maar dat heb
ik niet lang meer gedaan.
9. Wat heb je geleerd tijdens therapiesessies? Heb je hiervan iets
meegenomen na therapie?
Veel mensen die deze ziekte vastgesteld krijgen hebben de neiging om
niet meer te bewegen. Ik heb daar wel geleerd dat ik dat juist wel moet
blijven doen, omdat het anders alleen maar erger wordt. En dat als het
even niet gaat dat je dat moet aangeven.
10. Wat was de reden dat je gestopt bent met therapie?
Einde traject. Het duurde maar een jaar. Dit hebben we afgerond voordat
ik 18 werd zodat het nog verzekerd werd.

11. Was je bang om zonder therapie verder te gaan? Zo ja, weet je
waar deze angst vandaan komt?
Nee ik was niet bang om te stoppen daarmee maar wat je wel merkt
is dat je snel terugvalt in je oude gewoontes als je niet een beetje
regelmaat er in houdt. Dus als je niet een stabiliteit daarin hebt en niet
vasthoud van “ik moet twee keer in de week gaan sporten”, dan verval je
heel snel in het oude. Ik ben niet zo ver teruggevallen dat ik terug moest
naar PMT. Wel ben ik nog terug geweest bij de fysiotherapeut en dat ze
vroegen hoe het ging daarmee en dan moest ik af en toe ook een keer
daar sporten in plaats van alleen maar in de sportschool, maar ik heb
verder niet echt andere therapie meer gehad

17. Zo nee, had je dit fijn gevonden? Een soort aandenken?
Ligt eraan wat het was. Ik denk dat het wel leuk was geweest. Al is het
een medaille van “Goed gedaan”.
18. Zou je dagelijks een app gebruiken om bij te houden hoe het met je
gaat?
Jawel, maar ik denk niet dat ik het dagelijks zou doen. Misschien zou ik
wel een keertje overslaan. Maar met notificatie misschien wel.

12. Heb je, na therapie, nog contact gehad met de therapeuten?
Nee, helemaal geen contact meer. Alleen met de fysio omdat ik daar nog
wel eens kwam.
13. Vond je het niet erg dat je geen contact meer met hun had?
Soms wel, je wordt losgelaten. Als je los wordt gelaten wordt je in een
keer helemaal los gelaten zodra het traject eindigt en dat was soms
vervelend. Dan moet je de motivatie vinden om drie dagen in de week te
gaan sporten en die had ik niet altijd. En als je dan MOET zegmaar en je
bent samen met iemand daar dat is iets motiverender dan in je eentje
gaan.
14. Heeft je omgeving (vrienden, ouders, etc.) je geholpen in de tijd na
therapie? Of had je hier geen hulp bij nodig?
Ik had iemand om mee te sporten. En mijn ouders en mijn zusje gewoon
en ook wel wat vrienden van school.
15. Wat deden deze mensen zoal om je te helpen?
Mijn moeder zette me vaak aan om mijn oefeningen te doen. Anders
deed ik ze niet.
16. Heb je iets meegekregen na therapie?
Nee niks. Ook geen lijstje met oefeningen

75.

Bijlage 6: Interview Maaike D
A: Maaike, B: Moeder Maaike
1. Hoe oud was je toen je startte met psychomotorische therapie?
A: Ik denk dat het groep 6/7 was. Ongeveer 10 jaar.
B: 10 jaar
2. Wat was de reden dat je bent begonnen met PMT?
A: Omdat ik heel veel ziek was, was ik heel weinig op school en daar zat
ik heel erg mee. En ik hield heel erg van bewegen, en toen dacht mama,
dit is misschien wel een manier om daar een beetje mee te dealen.
B: Veel last van hoofdpijn, ziek zijn, missen op school. wat je
bellemmerde in je functioneren. Vraagstelling was of PMT jou kon
helpen om om te leren gaan met lichaamssignalen zodat je op tijd leerde
te ontspannen en aan kan geven wanneer je een hoofdpijnaanval kreeg.
3. Was het je eigen keuze om hiermee te beginnen of die van je
ouders?
A: Mama kwam ermee, maar het was niet afslof het moest ofzo, ik vond
het wel prima
B: Ouders, met als reden dat het helpend kon zijn in ontdekken hoe je er
mee om kon gaan om waardoor je er minder last van had
4. Vond je therapie fijn? Wat vond je hier wel/niet fijn aan?
A: Ik vond het heel raar. Ik kan me maar 1 ding herinneren en dat was dat
ik een parcour moest maken voor de therapeuten.
5. Merkte je dat therapie hielp? Merkte je vooruitgang?
A: Ik ben er al snel mee gestopt want we hadden niet het idee alsof het
hielp. Ik ben er maar 2 of 3 keer geweest en kan er niet veel meer van
herinneren.
B: Er heeft alleen een onderzoek plaats gevonden.
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6. Wat moest je doen tijdens therapie?
A: Wat ik er van herinner is dat zij mij een parcour lieten doen in een
soort gymzaal, met bijvoorbeeld pittenzakjes op je hoofd lopen enzo, en
daarna moest ik er een verzinnen die zij dan moesten doen. Het voelde
heel raar om een volwassen vrouw te vertellen wat ze moeten doen. Dat
is wat ik herinner dat ik dat heel raar vond
7. Deed je thuis wel eens iets voor PMT? Zo ja, wat dan?
A: Volgens mij niet maar weet ik niet zeker meer
8. Hoe lang heb je therapie gehad?
A: Volgens mij 3 keer
B: 3 observatiesessies
9. Wat heb je geleerd tijdens therapiesessies?
Weet ik niet meer
10. Heb je hiervan iets meegenomen na therapie? Zo nee, had je dit
wel gewild?
Nee eigenlijk niet
11. Wat was de reden dat je gestopt bent met therapie?
A: Omdat ik het een beetje raar vond en niet het idee had dat het hielp.
Want volgens mij was mamas hoop gewoon dat ik een beetje meer in
beweging kwam en uit mijn hoofd kwam maar dat deed het niet perse.
B: Was onderzoek waaruit naar voren kwam dat de hoofdpijn grote
invloed had op je functioneren en je veel spanning vast hield en dat
onzeker werd omdat je geen controle had over de hoofdpijn. We hebben
met Christel besloten om met een mulitidisciplinair bij de hoofdpijnpoli
verder te gaan zodat het ook medisch nog verder onderzocht ging
worden.

12. Was je bang om zonder therapie verder te gaan?
A: Nee. Ik zag het ook nooit als therapie. Mama kwam er gewoon mee
om het een keer te proberen.
13. Heb je, na therapie, nog contact gehad met de therapeuten?
A: Nee
B: Nee
15. Heeft je omgeving (vrienden, ouders, etc.) je geholpen in de tijd na
therapie? Of had je hier geen hulp bij nodig?
A: Niet echt hulp bij nodig
16. Heb je iets meegekregen na therapie? Zo ja, wat dan?
17. Zo nee, had je dit fijn gevonden? Een soort aandenken?
A: Nee
18. Zou je dagelijks een app gebruiken om bij te houden hoe het met je
gaat?
A: Denk het niet, misschien wel. Weet ik niet.
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Bijlage 7: Tone of voice onderzoek
1.Hoe wil je het liefst aangesproken worden?
Goedendag
Hallo
Beste …(naam)
Hoi …(naam)
DOEL: Welke communicatie werkt het best voor middelbare scholieren?
2. Hoe laat je het liefst zien dat het goed gaat?
Kleuren
Emoties
Afbeeldingen
Tekst
DOEL: Welke communicatie werkt het best voor middelbare scholieren?
3. Hoe praat je het liefst met iemand?
Op papier schrijven
Bellen/facetime
Via online chat (whatsapp)
Ik praat niet graag
DOEL: Op wat voor manier communiceren middelbare scholieren het
liefst?
4. Wat is de beste manier om jou te laten zien dat iets fout is?
Rood kruis
Duimpje naar beneden
Verdrietig gezicht
Positief gezicht; probeer het opnieuw!
DOEL: Welke communicatie werkt het best voor middelbare scholieren?
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5. Wat trekt jouw aandacht?
Cadeau
Spel(winnen)
Een opdracht
Een video
DOEL: Welke uitwerking als prototype vinden middelbare scholieren het
leukst?
6. Hoe speel je het liefste spelletjes?
Op je telefoon
Spelcomputer
Bordspel
Kaartspel
DOEL: Zijn middelbare scholieren liever digitaal of fysiek bezig? Of een
combinatie?
7. Welke foto spreekt je het meest aan?(Apen)
Grappige foto
Normale foto
Serieuze foto
DOEL: Tone of voice: Grappig - serieus
8. Welke foto spreekt je het meest aan?(Uiterlijk)
Formele foto
Casual foto
DOEL: Tone of voice: Casual – formal
9. Welke reclame spreekt je het meest aan?
Lidl: de beste in groente en fruit
Albert Heijn: Stapel op concurrenten
DOEL: Welke tone of voice? Respectvol - irreverent

10. Waar kijk je liever naar?
Grafieken met informatie
Reclame
DOEL: Welke tone of voice? Enthousiast – feitelijk
11. Welke foutmelding spreekt je het meest aan?
Het spijt ons, er is een probleem opgetreden.
Sorry, maar we ondervinden een probleem aan onze kant
Oeps! Het spijt ons, maar we ondervinden een probleem aan
onze kant
Wat heb je gedaan!? Je hebt het kapot gemaakt! (Grapje. We
ondervinden een probleem aan onze kant.)
DOEL: Welke tone of voice?
1 = Serieus, formeel, respectvol en feitelijk
2 = Iets meer casual
3 = Meer enthoussiast
4 = Meer humor
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Bijlage 8: Enquête PMKT
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Bijlage 9: Schets eerste concept
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Bijlage 10: Workflow eerste concept
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Bijlage 11: Schets tweede concept
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Bijlage 12: Schets derde concept
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Bijlage 13: Schets definitief concept
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Bijlage 14: Verzamelde activiteiten
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Bijlage 15: Prototype 1

https://xd.adobe.com/view/b694d537-4774-4105-8f75-782a9e963938-e3c7/?fullscreen&hints=off

90.

Test 1:
1. Welke emoties heb je in het begin aangeklikt en welke naam geef je deze emoties?
- 3: Een beetje sip
- 2: Wel lekker
2. Wat denk je dat het doel van deze app is? De emotionele status verbeteren
3. Wat in deze app is voor jouw wel/niet duidelijk? Het is duidelijk dat je bepaalde activiteiten hebt die je kunt doen om je stemming te verbeteren en dat je dan steeds aan
kan geven hoe je je voelt en dat dan de app tegen jou zegt wat je kunt doen waardoor het beter wordt.
4. Zou je deze app zelf gebruiken zodra je mag gaan afbouwen met therapie? Als ik therapie zou hebben, zou dat me wel fijn lijken.
Test 2:
1. Welke emoties heb je in het begin aangeklikt en welke naam geef je deze emoties?
- 4: Boos
- 2: Goed
2. Wat denk je dat het doel van deze app is? Oefeningen opslaan en onderverdelen in emoties
3. Wat in deze app is voor jouw wel/niet duidelijk? Het is duidelijk
Test 3:
1. Welke emoties heb je in het begin aangeklikt en welke naam geef je deze emoties?
- 3: Sip
- 1: Goed
2. Wat denk je dat het doel van deze app is? Je emotie op dat moment aangeven en vervolgens opdrachten inzien die hierbij passen ofzo.
3. Wat in deze app is voor jouw wel/niet duidelijk? Beetje, ik snap niet waar de opdrachten vandaan komen.
Test 4:
1. Welke emoties heb je in het begin aangeklikt en welke naam geef je deze emoties?
- 2: Goed
- 1: Heel goed
2. Wat denk je dat het doel van deze app is? Je beter gaan voelen door opdrachten te doen
3. Wat in deze app is voor jouw wel/niet duidelijk? Is wel duidelijk.
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Bijlage 16: Test emoties
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Bijlage 17: Prototype POC

https://xd.adobe.com/view/55eadb46-2c1c-4be4-bbee-4d74c4e888bf-00b9/?fullscreen&hints=off
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