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Samenvatting/abstract
Samenvatting
Het doel van dit rapport is het in kaart brengen van veelbelovende richtingen voor technologie in de
forensische zorg. Op basis van deze aanbevelingen kan worden bepaald waar de komende jaren tijd
en geld in moet worden geïnvesteerd. Om dit doel te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen
opgesteld:
•
Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. technologie in de forensische zorg in de praktijk
en in wetenschappelijk onderzoek?
•
Wat zijn veelbelovende en minder veelbelovende technologieën voor de forensische zorg?
•
Welke activiteiten m.b.t. ontwikkeling, implementatie en evaluatie moeten ondernomen
worden om de voordelen te behalen en de nadelen en barrières te verkleinen?
De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van drie onderzoeken. Ten eerste is een
systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 60 artikelen waarin technologie in de
behandeling van delinquenten aan bod komt geïdentificeerd. Ten tweede is een interviewstudie over
veelbelovende technologieën uitgevoerd met 21 participanten waarin onder andere behandelaren,
patiënten, innovatie-experts en onderzoekers zijn geïnterviewd. Ten derde is een online vragenlijst
breed uitgezet. Deze vragenlijst is ingevuld door 118 personen met een breed scala aan kennis en
expertise. In dit rapport worden de geïdentificeerde voordelen, beperkingen en aanbevelingen
besproken. Dit wordt gedaan in algemene zin, maar ook wordt ingezoomd op de twaalf
geïdentificeerde technologieën om in kaart te brengen in hoeverre en waarom een technologie al dan
niet als veelbelovend wordt gezien.
Op basis van de resultaten zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:
1. Leid de ‘behandelaar van de toekomst’ op: in vaardigheden, brede kennis en attitude t.a.v.
technologie, maar ook enthousiasme.
2. Zet in op flexibele en personaliseerbare technologie met bijbehorende protocollen die
ingezet kunnen worden bij een breed scala aan patiënten en behandelaren.
3. Creëer een gezamenlijke visie op wat moet veranderen in de organisatie van forensische
zorg om technologie beter te integreren.
4. Betrek de patiënt in het samenstellen van een blended behandeling: maak meer gebruik
van shared decision making.
5. Faciliteer het delen van producten en kennis tussen instellingen.
6. Investeer in goede participatory ontwikkelingsprocessen (co-creatie) met behandelaren,
patiënten en andere stakeholders.
7. Besteed meer geld en tijd aan implementatie en deel kennis over implementatieprocessen.
8. Voer meer evaluatieonderzoek uit waarin meerdere methoden worden gebruikt.
9. Maak goede afspraken over de doorlopende inzet van technologie in verschillende typen
zorg en instellingen.
10. Zet in op technologieën waarvan behandelaren en patiënten de toegevoegde waarde van
inzien, bijvoorbeeld virtual reality, mobiele apps, serious games of wearables.
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Abstract
The main goal of this report is to identify promising avenues of technology in forensic care. These
recommendations can be used to determine where and how to invest time and money for the coming
years. To reach this goal, the following research questions were formulated:
•
What is the current state of affairs with regard to technology in forensic dare according to
practice and science?
•
What are promising and less promising technologies for forensic care?
•
Which activities related to development, implementation and evaluation have to be
conducted in order to achieve the benefits and reduce the barriers?
The research questions have been answered by means of three studies. First of all, a systematic
literature review has been executed. A total of 60 articles that focus on technology in treatment of
offenders were included. Second, an interview study on promising technologies has been conducted
with 21 participants, among which therapists, patients, innovation experts and researchers. Third,
an online questionnaire was disseminated. This questionnaire was filled in by 118 persons with a
broad range of knowledge and expertise. In this report, the identified advantages, limitations and
recommendations are discussed. We do this in a general way, but also zoom in on the eleven different
technologies that have been identified in order to learn to what extent and why a technology is seen
as promising. Based on the results, the following recommendations were formulated:
1. Educate the ‘therapist of the future’: with regard to skills, broad knowledge and attitude
towards technology, but also enthusiasm.
2. Develop flexible and personalized technology with accompanying protocols that can be used
by a broad range of patients and therapists.
3. Create a common vision on what has to change in the organization of forensic care in order
to better integrate technology.
4. Involve the patient in shaping a blended treatment: make more use of shared decision
making.
5. Facilitate the sharing of products and knowledge among different forensic organizations.
6. Invest in good participatory development processes (co-creation) with therapists, patients
and other stakeholders.
7. Invest more time and money in implementation and share knowledge on implementation
processes.
8. Perform more evaluation studies in which multiple methods are used.
9. Make clear agreements on the continuous use of technology in different types of care and
organizations.
10. Invest in technologies of which therapists and patients see the added value, for example
virtual reality, mobile apps, serious games or wearables.
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Leeswijzer
Gezien de brede doelstelling van het project en de vele informatie die is verzameld vanuit
verschillende onderzoeksmethoden, is het uiteindelijke rapport behoorlijk uitgebreid geworden. In
deze leeswijzer geven wij daarom aan welk onderdeel van het rapport relevant is voor een bepaald
type vraag of interessegebied. Daarnaast kan natuurlijk ook de inhoudsopgave gebruikt worden om
inzicht te krijgen in welke onderdelen van het rapport interessant kunnen zijn.
Vraag
Ik wil een snel overzicht van de doelen en
conclusies van dit rapport.
Ik wil de aanleiding en doelstelling van dit rapport
weten.
Ik ben benieuwd naar de manier waarop de
onderzoeken van dit rapport zijn uitgevoerd.
Ik wil een snel overzicht van de technologieën die
uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.
Ik wil weten wat er in de wetenschappelijke
literatuur bekend is over technologie in de
behandeling van forensische patiënten.

Ik ben benieuwd naar het wetenschappelijke
artikel (systematic review) waar de huidige
literatuurstudie op is gebaseerd.
Ik ben benieuwd naar wat er uit de interviews met
behandelaren, patiënten en experts naar voren is
gekomen.
Ik ben benieuwd naar de resultaten van de
vragenlijst over technologie in de forensische
zorg.
Ik wil een overzicht van mogelijkheden en
barrières van technologie in de forensische zorg in
het algemeen.
Ik wil meer weten over de eigenschappen,
mogelijkheden en beperkingen van één specifieke
technologie voor de forensische zorg.
Ik benieuwd naar een overzicht van alle
aanbevelingen die in de literatuurstudie,
interviews en vragenlijst zijn gevonden.
Ik wil meer weten over aanbevelingen over
manieren waarop technologie goed in de
forensische zorg geïmplementeerd en ingebed kan
worden, volgens participanten en
wetenschappelijke literatuur.
Ik wil meer weten over aanbevelingen voor
ontwikkeling en evaluatie van technologie volgens
participanten en wetenschappelijke literatuur.

Ik ben benieuwd naar de meest veelbelovende
technologieën en richtingen voor ontwikkeling,
implementatie en evaluatie die uit dit onderzoek
naar voren zijn gekomen.
Ik wil graag een wat concreter beeld van de
(mogelijke) toekomst van technologie in de
forensische zorg.
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1. Inleiding
1.1 Technologie in de zorg
De laatste jaren is het gebruik van technologie in de forensische zorg sterk toegenomen. Hiervoor
wordt vaak de term eHealth gebruikt: de inzet van technologie om gezondheid, welzijn en
gezondheidszorg te verbeteren of ondersteunen (van Gemert-Pijnen, Kip, Kelders, & Sanderman,
2018). Volgens de definitie die in dit rapport wordt gehanteerd heeft eHealth betrekking op een
breed scala aan technologieën, bijvoorbeeld mobiele apps, web-based interventies, wearables die
hartslag en beweging monitoren of zelfs virtual reality (van Gemert-Pijnen et al., 2018). Volgens
de veelgebruikte definitie van Eysenbach is het gebruik van eHealth meer dan alleen het
introduceren van een technologie: het vergt ook veranderingen in denkwijzen, attitudes en de
manier van werken (Eysenbach, 2001). Technologieën in de zorg kunnen op meerdere manieren
gecategoriseerd worden. Eén manier van categoriseren is op basis van de wijze waarop ze ingezet
worden in de gezondheidszorg. Technologie kan gebruikt worden om de levering van zorg te
ondersteunen (bijvoorbeeld online diagnostiek of behandeling), om eigen zorg en gezondheid te
managen (bijvoorbeeld personal health records) of om preventie en educatie te stimuleren in het
kader van publieke gezondheid. Een andere wijze van categorisatie is door middel van de
eigenschappen van de technologie. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen robotica,
wearables, virtual reality, web-based applicaties, enzovoorts (van Gemert-Pijnen et al., 2018).
Technologie kan meerdere voordelen hebben voor de zorg. Zo kan zorg op afstand geleverd
worden, onafhankelijk van plaats en tijd. Mede hierdoor kan eHealth zorgverlening efficiënter en
goedkoper maken (van Gemert-Pijnen et al., 2018). Verder is het mogelijk om mensen sneller te
helpen terwijl ze op de wachtlijst staan, wat met name relevant is wanneer de vraag naar zorg snel
toeneemt, zoals het geval is in de ggz. Ook kan een behandeling met technologie de
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in keuzes over eigen (mentale) gezondheid
stimuleren. Verder kunnen volledig online interventies even effectief zijn als face-to-face
behandelingen (bijv. Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper, & Hedman, 2014). Tenslotte kan
eHealth de gezondheidszorg vernieuwen en innovatie bevorderen, onder andere door de
mogelijkheid om 24 uur per dag data te verzamelen over bijvoorbeeld de fysiologische staat of het
subjectieve welzijn. Naast voordelen zijn er ook barrières die ervoor zorgen dat de voordelen van
eHealth niet altijd tot uiting komen. Een belangrijk probleem is het gebrek aan eHealthvaardigheden bij eindgebruikers: niet iedereen heeft toegang tot internet, heeft een beeld van wat
de mogelijkheden zijn en/of beschikt over de motivatie of vaardigheden om eHealth daadwerkelijk
te gebruiken (van Gemert-Pijnen et al., 2018). Dit geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor
behandelaren. Daarnaast gaan de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van eHealth gepaard
met veel investeringen van tijd en geld (Pieterse, Kip, & Martinez, 2018). Ook ontstaan er tijdens
de implementatie vaak problemen, zoals praktische problemen met betrekking tot hard- en
software of weerstand vanuit behandelaren, waardoor eHealth vaak niet wordt gebruikt zoals
bedoeld. Tenslotte is er nog te weinig inzicht in wat precies werkt voor wie. Meer
evaluatieonderzoek naar werkzame elementen en verschillen tussen typen gebruikers is nodig
(Sieverink, 2017). Deze voor- en nadelen gelden echter voor eHealth in het algemeen. Er is relatief
weinig onderzoek uitgevoerd naar eHealth technologieën in de forensische ggz (Kip, Bouman,
Kelders, & van Gemert-Pijnen, 2018). Dit rapport richt zich daarom op het in kaart brengen van de
huidige stand van zaken van het gebruik van technologie in behandelingen in de gehele forensische
ggz met bijbehorende voordelen en barrières. Op basis van deze analyse kan in kaart gebracht
worden wat veelbelovende richtingen en technologieën zijn voor de forensische ggz, en wat nodig
is om de voordelen te behalen en de barrières te verkleinen.

1.2 Forensische zorg en technologie
De forensische zorg richt zich op de behandeling van (dreigend) seksueel en/of agressief
grensoverschrijdend gedrag met als doel het risico op recidive in delictgedrag te verkleinen
(Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018). Hierbij is in veel gevallen sprake van een
(voorwaardelijke) straf of maatregel of een andere strafrechtelijke titel, maar ook kunnen
patiënten zich vrijwillig laten behandelen. Binnen de forensische zorg wordt onderscheid gemaakt
tussen verschillende segmenten: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke
gehandicaptenzorg. Eveneens worden verschillende vormen van zorg aangeboden. Ten eerste is er
klinische zorg, waarin er sprake is van vrijheidsbenemende of -beperkende maatregelen. Een
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tweede vorm is verblijfszorg waarin er geen beperkende maatregelen zijn en de nadruk ligt op
verblijf, begeleiding en bescherming. Ten derde is er ambulante zorg die vaak poliklinisch of thuis
plaatsvindt en waarbij er geen vrijheidsbeperkende maatregelen zijn. Daarnaast kan er ook sprake
zijn van stapelzorg, wat inhoudt dat verschillende typen zorg gecombineerd worden (Ministerie van
Justitie Veiligheid, 2018). Deze vormen zijn verder gespecificeerd in Tabel 1. Wat opvalt is dat de
forensische zorg erg breed is, niet alleen wat betreft vormen van zorg, maar ook qua typen
patiënten. Dit maakt dat de mogelijkheden voor de inzet van technologie divers zijn en dat deze
verschillend zullen zijn in de diverse vormen van forensische ggz.
Tabel 1. Een overzicht van het forensische zorgaanbod, deels overgenomen van Ministerie van
Justitie en Veiligheid (2018)
Klinische zorg
Verblijfszorg
Ambulante zorg
Vrijheidsbeperkende
Geen vrijheidsbeperkende
Geen vrijheidsbeperkende
maatregelen, klinisch
maatregelen; verblijf,
maatregelen; poliklinisch,
begeleiding en bescherming
thuis of soms in PI
Beveiligingsniveau 4
Forensisch of penitentiair
psychiatrisch centrum
(FPC/PPC)
Beveiligingsniveau 3
Forensisch psychiatrische
kliniek (FPK) of forensische
verslavingskliniek (FVK)

Beschermd/begeleid wonen
(RIBW)
Beschermd wonen met
begeleiding, uitgebreide of
intensieve begeleiding
Verstandelijk
Gehandicaptenzorg (VG)
Wonen met (enige)
begeleiding tot (zeer)
intensieve begeleiding

Beveiligingsniveau 2
Bijv. forensisch psychiatrische
afdeling FPA) of forensische
verslavingsafdeling (FVA)

Ambulante behandeling
Bijvoorbeeld (F)ACT of
polikliniek
Ambulante begeleiding

Ambulante dagbesteding

Beveiligingsniveau 1
Bijv. reguliere GGZ of
verslavingszorg
Het gebruik van technologie zou op meerdere manieren van toegevoegde waarde kunnen zijn voor
de forensische zorg. Zo komt uit onderzoek naar voren dat een relatief groot deel van de
forensische patiëntpopulatie niet gemotiveerd is voor hun vaak verplicht opgelegde behandeling
(Drieschner & Boomsma, 2008). eHealth technologie zou bij kunnen dragen aan het vergroten van
de behandelmotivatie, bijvoorbeeld door het toevoegen van persuasieve elementen aan het design
(Walters et al., 2014) of doordat een technologie, bijvoorbeeld virtual reality, als
enthousiasmerend wordt ervaren (Kip et al., 2018). Verder is de forensische patiëntpopulatie erg
breed: patiënten lijden vaak aan meerdere psychiatrische stoornissen, er zijn veel soorten
grensoverschrijdend seksueel en agressief gedrag die behandeld worden en ook zijn er veel
verschillende typen criminogene factoren die delinquent gedrag kunnen veroorzaken (Bloem,
Bulten, & Nijman, 2011; Goethals, Vorstenbosch, & van Marle, 2008). Door de brede, complexe
aard van de forensische patiëntpopulatie is een zogenaamde one-size-fits-all benadering niet
geschikt (Fielenbach, Donkers, Spreen, & Bogaerts, 2018; Whitaker et al., 2006). eHealth
technologieën bieden echter de mogelijkheid tot personalisatie: het aanpassen van (delen van) een
online interventie aan eigenschappen van een individuele patiënt (Oinas-Kukkonen & Harjumaa,
2009). Uit onderzoek blijkt dat personalisatie/tailoring bij kan dragen aan ‘engagement’ met en
effectiviteit van eHealth interventies (Brouwer et al., 2011; Lustria, Cortese, Noar, & Glueckauf,
2009). Verder zijn relatief veel forensische patiënten laaggeletterd en laagopgeleid (Greenberg,
Dunleavy, & Kutner, 2007). Hierdoor kan het lastig zijn om bepaalde oefeningen vanuit cognitieve
gedragstherapie uit te voeren of om abstract te redeneren over eigen gedrag, gevoel en gedachten
gedurende gesprekken met behandelaren. Bepaalde technologieën bieden de mogelijkheid om te
doen in plaats van te denken: in bijvoorbeeld virtual reality of serious games is het mogelijk om
daadwerkelijk te reageren op situaties. Daarnaast kan het niveau van taal aangepast worden in
een interventie of kan gebruik gemaakt worden van andere middelen om begrijpelijkheid te
vergroten, bijvoorbeeld video’s of pictogrammen. Deze voordelen zijn echter hypothetisch: er is
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nog weinig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en bijbehorende voordelen naar technologie in
de forensische ggz (Kip et al., 2018).
In 2015 is door De Woenselse Poort, Transfore en Minddistrict een onderzoeksproject
uitgevoerd naar de do’s en don’ts van eHealth in de forensische ggz in opdracht van Kwaliteit
Forensiche Zorg (KFZ). In dit project is onder andere gekeken naar de ontwikkelingen van eHealth
in het algemeen en is een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van technologie in
het forensische veld. Op basis daarvan zijn enkele do’s (aanbevelingen) en don’ts in kaart gebracht
(Bierbooms et al., 2015). Wat betreft de ontwikkeling van technologie werden de volgende
aanbevelingen gegeven: co-creatie samen met patiënt behandelaren en financiers, aandacht voor
design en vormgeving, een goede match tussen inhoud, technologie en eindgebruikers en het
gebruik van ‘persuasieve technologie’ die gericht is op gedragsverandering. Ook was er aandacht
voor het gebruik van eHealth in de praktijk: eHealth moet goed ingebed worden in het zorgpad,
financiers moeten al vroeg betrokken worden om een haalbaar financieringsmodel te creëren en
het is belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de combinatie tussen face-to-face
behandeling en technologie, ook wel blended care genoemd (Wentzel, van der Vaart, Bohlmeijer, &
van Gemert-Pijnen, 2016). Wat betreft de effectiviteit werd gesteld dat het vooraf formuleren van
concrete doelen essentieel is en dat er meer geïnvesteerd moet worden in effectonderzoek om vast
te stellen in hoeverre de doelen zijn behaald (Bierbooms et al., 2015). Uit het rapport komt het
belang van goede ontwikkeling, implementatie en evaluatie van eHealth technologie naar voren.
Ondanks de aanbevelingen uit dit rapport blijft het gebruik van eHealth technologieën in de
forensische zorg achter.

1.3 Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van eHealth
Veel recente onderzoeken naar eHealth benadrukken, net zoals het Do’s & don’ts rapport, het
belang van een goed ontwikkelproces (Hekler et al., 2016; Mohr, Schueller, Montague, Burns, &
Rashidi, 2014; Patrick et al., 2016; van Gemert-Pijnen et al., 2011). Volgens deze onderzoeken is
het van belang dat een ontwikkelproces ervoor zorgt dat eHealth technologie goed aansluit op de
specifieke context, de potentiële gebruikers en andere stakeholders. Ontwikkeling wordt hierbij
gezien als het gehele proces van het daadwerkelijk maken van een technologie: van het analyseren
van een probleem tot het programmeren van een technologie die bruikbaar is in de
gezondheidszorg. Veel ontwikkelmodellen geven het belang aan van het nauw betrekken van
eindgebruikers en andere betrokkenen bij de ontwikkeling, wat ook wel co-creatie of participatory
development genoemd wordt (Beerlage-de Jong, Wentzel, Hendrix, & van Gemert-Pijnen, 2017;
Wentzel et al., 2014). Het betrekken van stakeholders kan op meerdere manieren gebeuren: van
informant die voornamelijk informatie levert tot actieve mede-ontwikkelaar. Hierbij is het
essentieel om de eisen, wensen en eigenschappen van stakeholders en hun context goed in kaart
te brengen en ervoor te zorgen dat de technologie hier naadloos op aansluit (Scaife, Rogers,
Aldrich, & Davies, 1997; Yip et al., 2013). Om de kans op een goede ‘fit’ te vergroten, wordt door
meerdere ontwikkelmodellen het belang van continue, formatieve evaluatie benadrukt (Mohr et al.,
2014; Patrick et al., 2016; van Gemert-Pijnen et al., 2011), wat inhoudt dat ideeën, uitkomsten en
producten gecheckt worden met stakeholders en met conclusies uit eerdere ontwikkelfasen. Tijdens
de ontwikkeling kan gebruik gemaakt worden van meerdere methoden, bijvoorbeeld diepteinterviews met behandelaren of patiënten, focusgroepen, een zogenaamde ‘stakeholderidentificatie’, het maken van prototypes die ideeën voor de eHealth technologie visualiseren, en het
voorleggen van deze prototypes aan potentiële gebruikers door middel van gebruikersevaluaties
(Jaspers, 2009; Kip, Beerlage-de Jong, & Wentzel, 2018). Voor de forensische ggz kan gesteld
worden dat een goed ontwikkelproces de kans vergroot op het creëren van een technologie die
goed ingebed is in de behandeling, aansluit op eigenschappen van patiënten, gebaseerd is op
wensen en behoeftes van behandelaren en de kwaliteit van de behandeling kan vergroten door
waarde toe te voegen. Echter is er nog weinig bekend over op welke wijze ontwikkelprocessen voor
technologie in de forensische ggz vormgegeven moeten worden (Kip et al., 2018).
In het rapport van Bierbooms et al. (2015) werd eveneens benoemd dat goede en grondige
implementatie- en evaluatietrajecten de kans van slagen van een eHealth technologie in de
forensische zorg vergroten. Implementatie - het introduceren, verspreiden en op lange termijn
gebruiken van een eHealth technologie - is een zeer complexe activiteit (Greenhalgh et al., 2017;
Pieterse et al., 2018; Rogers, 2010). Veel kwalitatief hoogstaande technologieën behalen dan ook
niet hun gewenste effect door problemen met implementatie. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen
dat er na de ontwikkeling van de technologie geen geld meer beschikbaar is voor onderhoud, er
niet goed na is gedacht over de training van behandelaren, of dat een eHealth technologie
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simpelweg geen duidelijke toegevoegde waarde heeft voor behandelaren en/of patiënten (Pieterse
et al., 2018). Uit onderzoek blijkt dat er veel verschillende factoren zijn die de implementatie van
eHealth beïnvloeden (Greenhalgh et al., 2017; Mair et al., 2012). Hieruit kunnen enkele lessen
geleerd worden. Ten eerste mag implementatie nooit onderschat worden, en ten tweede moet er
ook tijdens implementatie voldoende aandacht zijn voor de relatie tussen de technologie, de
behandelaar, patiënt, andere stakeholders en de omgeving waarin de technologie gebruikt gaat
worden (van Gemert-Pijnen et al., 2018). Hoewel implementatie in alle settingen lastig blijkt te zijn
(Wouters et al., 2018), zou de complexe aard van de forensische setting, waaronder het juridische
kader, de brede patiëntpopulatie en de vele verschillende vormen van zorg, implementatie nog
lastiger kunnen maken (Kip et al., 2018). Er is echter nog weinig tot geen onderzoek uitgevoerd
naar implementatie van technologie in behandelingen van forensische patiënten.
Als een technologie eenmaal klaar is om te gebruiken, is het niet alleen van belang om
aandacht te besteden aan implementatie, maar moet er ook uitgezocht worden in hoeverre een
technologie de vooraf opgestelde doelen behaalt. Hierbij moet grondig onderzoek gedaan worden
naar effectiviteit op bepaalde uitkomstmaten, bijvoorbeeld recidiverisico of depressieve klachten.
Er zijn enkele effectonderzoeken uitgevoerd naar technologie in de behandeling van delinquenten,
maar dit zijn voornamelijk randomized controlled trials (RCTs; Kip et al., 2018). Hoewel deze
onderzoeken belangrijke informatie opleveren, blijkt een RCT niet altijd de meest geschikte
evaluatiemethode voor eHealth-onderzoek (Lewin, Glenton, & Oxman, 2009; Sieverink, 2017;
Sieverink et al., 2018). Zo zeggen RCT’s niks over hoe een technologie is gebruikt en waarom
bepaalde effecten wel of niet zijn behaald. Technologie biedt unieke mogelijkheden voor evaluatie:
zo kan gebruik in kaart gebracht worden door middel van log data. Log data geven informatie over
hoe mensen technologieën gebruiken: bijvoorbeeld welke onderdelen van een web-based
interventie worden gebruikt en op welke momenten in een interventie gebruikers afhaken. Door
informatie over gebruik en gebruikers te koppelen aan uitkomstmaten, zou meer inzicht verkregen
kunnen worden in verschillen in effectiviteit tussen gebruikersgroepen en manieren van gebruik
(Sieverink et al., 2018). Er is nog weinig bekend over geschikte evaluatiemethoden voor
technologieën in een forensische setting. Om de inzet van eHealth in de forensische ggz te
verbeteren is het van belang om meer inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en
verbeterpunten met betrekking tot implementatie en evaluatie van ontwikkelde technologieën.

1.4 Doelstelling, vraagstelling en aanpak
Zoals eerder is aangegeven is er sprake van een grote kloof tussen het potentieel van eHealth en
de huidige situatie. Zo blijft het gebruik door patiënten achter, zijn behandelaren en instellingen
vaak niet bekend met alle mogelijkheden van technologieën, is er nog weinig bekend over wat
goed werkt voor welk type patiënt en zijn technologieën vaak niet goed ingebed in de huidige
behandeling. Ondanks dat er wel vooruitgang is geboekt, blijken veel aanbevelingen die uit de Do’s
& don’ts rapportage naar voren zijn gekomen nog steeds relevant te zijn (Bierbooms et al., 2015).
Echter zijn er in de vier jaar na publicatie van dit rapport wel veel ontwikkelingen geweest in de
praktijk en literatuur. Zo zijn er in het forensische veld nieuwe technologieën geïntroduceerd, is er
meer kennis over het gebruik van eHealth op de lange termijn en is er meer ervaring met
ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Daarnaast zijn er nieuwe studies naar eHealth
uitgevoerd wat heeft geleid tot meer kennis en theoretische onderbouwing. Om die reden is de tijd
rijp voor een synthese van wetenschappelijke literatuur en ervaring vanuit de praktijk om meer
inzicht te krijgen in (potentiële) voordelen van technologieën voor de forensische zorg. Op basis
hiervan kunnen adviezen gegeven worden over welke specifieke veelbelovende technologieën meer
aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven. Om met behulp van informatie uit onderzoek
en de praktijk te komen tot adviezen over technologieën die van toegevoegde waarde kunnen zijn
voor de forensische zorg, worden de volgende onderzoeksvragen in dit rapport beantwoord:
•
Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. technologie in de forensische zorg in de praktijk
en in wetenschappelijk onderzoek?
•
Wat zijn veelbelovende en minder veelbelovende technologieën voor de forensische zorg?
•
Welke activiteiten m.b.t. ontwikkeling, implementatie en evaluatie moeten ondernomen
worden om de voordelen te behalen en de nadelen en barrières te verkleinen?
In dit rapport wordt beschreven hoe deze drie onderzoeksvragen door middel van meerdere
onderzoeksmethoden zijn beantwoord. Ten eerste is een systematische analyse van
wetenschappelijke artikelen over het gebruik van technologie in de behandeling van forensische
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patiënten uitgevoerd om de huidige stand van zaken en veelbelovende richtingen zoals beschreven
in de wetenschappelijke literatuur in kaart te brengen. Ten tweede zijn semigestructureerde
interviews gehouden met experts op het gebied van eHealth technologie in de (forensische) zorg
en ervaringsdeskundigen (behandelaars en patiënten uit de forensische zorg) om een overzicht te
krijgen van de huidige stand van zaken en aanbevelingen vanuit de praktijk. Ten derde is een
vragenlijst uitgezet waarmee de meningen van een breed scala aan participanten over
verschillende typen technologieën in kaart werden gebracht. Tenslotte is een aanvullend
literatuuronderzoek uitgevoerd naar technologieën die niet uit de literatuurstudie naar voren zijn
gekomen, maar wel in de interviews en vragenlijst werden genoemd. In de conclusie van dit
verslag zijn de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de resultaten van alle
deelonderzoeken. In de discussie worden aanbevelingen gedaan voor technologieën en
ontwikkelings-, implementatie- en evaluatieactiviteiten waar de komende jaren in geïnvesteerd
moet worden. In deze aanbevelingen combineren we kennis vanuit meerdere perspectieven en
disciplines, met als doel te kunnen innoveren op het gebied van technologie en forensische zorg
zodat grensoverschrijdend gedrag nog beter behandeld kan worden. Dit discipline- en
grensoverschrijdende thema komt dan ook terug in de titel van dit verslag: Technologie in de
forensische zorg: crossing borders!

2. Methodebeschrijving
In de methodesectie worden de methoden van de onderzoeken van dit rapport beschreven: een
systematisch literatuuronderzoek; een interviewstudie met (ervarings)experts uit het forensische
veld; en een vragenlijst die breed is uitgezet met als doelgroep iedereen die mee wil denken over
technologie in de forensische zorg.

2.1 Literatuuronderzoek
2.1.1 In- en exclusiecriteria
In het systematische literatuuronderzoek werden alle typen artikelen die zich richtten op het
gebruik van technologie om de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten te verbeteren
geïncludeerd. Dit houdt in dat het voornaamste doel van de technologie betrekking moest hebben
op de behandeling van de patiënt en niet op faciliteren van bestaande processen, zoals computerassisted testing, of ondersteuning van het werkproces van de behandelaar. Technologieën die zich
alleen richtten op monitoren van patiënten zonder koppeling aan de behandeling werden eveneens
niet meegenomen. Vanwege de exploratieve aard van dit literatuuronderzoek zijn alle typen studiedesign geïncludeerd. Het huidige onderzoek is gebaseerd op een eerder gepubliceerd onderzoek
van Kip et al. (2018), waarvan het wetenschappelijke artikel te vinden is aan het eind van dit
rapport.

2.1.2 Literatuurzoektocht
Drie wetenschappelijke databases zijn doorzocht: Scopus, PsycINFO en Web of Science. De
Engelstalige zoekstrategie is opgesteld in samenwerking met een informatie-expert van de
Universiteit Twente en gebaseerd op termen die werden gevonden in bestaande literatuur. De
zoekstrategie werd opgedeeld in twee categorieën: één gericht op behandeling in de forensische
zorg en de ander op technologie. De volledige zoekstrategie is te vinden in Tabel 2. Om de studie
zo up-to-date mogelijk te houden is de zoekopdracht die voor het wetenschappelijke artikel waar
deze literatuurstudie op is gebaseerd (Kip et al., 2018; zie einde van dit rapport voor het gehele
artikel) herhaald in januari 2019. Hierdoor konden artikelen tot en met 2018 geïncludeerd worden.
Tabel 2. De zoekstrategie voor de systematische literatuurzoektocht.
Search string #1 on treatments in forensic
Search string #2 on technology
mental health settings
(forensic OR violen* OR crim* OR delinquen* OR
E-Health OR eHealth OR M-Health OR
offend* OR maximum secur*) W/3 (treatment*
mHealth OR technolog* OR device* OR
OR psychiatr* OR patient* OR setting* OR
platform* OR videoc* OR tele* OR mobile
assessment* OR diagno* OR rehabilitation OR
OR *phone OR SMS OR web* OR “virtual
parole OR probation OR therap* OR coach* OR
Reality” OR virtual OR “augmented reality”
intervention*
OR wearable* OR smart*watch* OR game*
OR online OR computer
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Nadat dubbele artikelen zijn verwijderd, hebben twee onderzoekers (Hanneke Kip en Saskia
Kelders) de titels gescreend. Als één van de onderzoekers aangaf dat uit de titel bleek dat het
artikel zich mogelijk zou kunnen richten op behandeling van forensische patiënten en als de studie
zich richtte op technologie werden titels geïncludeerd. Hierna werden de abstracts gelezen door
twee onderzoekers (Hanneke Kip en Yvonne Bouman). Abstracts werden geëxcludeerd als
technologie niet werd genoemd, geen betrekking had op behandeling of patiënten niet de primaire
doelgroep waren. Tenslotte heeft één onderzoeker (Hanneke Kip) alle volledige artikelen
doorgenomen. In het geval van twijfel over het al dan niet includeren werd een artikel besproken
met de andere twee onderzoekers. De zoekstrategie en de bijbehorende aantallen artikelen staan
weergegeven in Figuur 1.

Geïdentificeerde artikelen na
database zoektocht
(n = 3394), zonder dubbelen

Geëxcludeerde artikelen na
titelscreening
(n = 2889)

Gescreende abstracts
(n = 505)

Geëxcludeerde artikelen na
abstract screening
(n = 399)

Gescreende volledige artikelen
(n = 106)

Geëxcludeerde artikelen na
volledige artikelscreening
(n = 46)

Geïncludeerde artikelen in
studie
(n = 60)
Figuur 1. Zoekstrategie en resultaten van de literatuurstudie.

2.1.3 Data-extractie
Het data-extractieproces is gebaseerd op basis van de richtlijnen van het Cochrane Handbook for
Systematic Reviews of Interventions (Higgins, 2011). De relevante informatie werd uit de artikelen
gehaald door middel van een data-extractieformulier in Excel. Dit formulier bestond uit vier
categorieën met bijbehorende subcategorieën: (1) type studie; (2) type technologie; (3)
voordelen; (4) nadelen/barrières. Voor categorie 1 werd onderscheid gemaakt tussen
experimentele, quasi-experimentele, kwantitatief cross-sectionele, kwalitatieve en
literatuurstudies. In geval van effectiviteitsstudies werd aangegeven in hoeverre een studie
effectief was op basis van criteria uit ander onderzoek (Morrison, Yardley, Powell, & Michie, 2012).
In de tweede categorie werden de verschillende typen technologieën en hun doelen in kaart
gebracht. De informatie over de technologieën werd inductief gecodeerd, wat leidde tot zes
verschillende typen technologieën. Voor de derde en vierde categorieën werden fragmenten over
voor- en nadelen inductief gecodeerd om te komen tot een overzicht van de in de artikelen
genoemde voor- en nadelen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen verschillende typen
technologieën, zie hiervoor Bijlagen 2 en 5.
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2.2 Interviewstudie
2.2.1 Participanten
De interviews werden uitgevoerd bij drie typen participanten: behandelaren die forensische zorg
verlenen, huidige of voormalige forensische patiënten en ‘experts’ met kennis over technologie en
de forensische zorg. Op basis van vooraf opgestelde criteria heeft de projectgroep een lijst met
namen opgesteld die gedurende de loop van de interviewstudie aangevuld is. Deze personen zijn
via e-mail benaderd door leden van de projectgroep. Bij de werving van behandelaren en patiënten
is gelet op de verdeling tussen ambulante en klinische behandeling om te voorkomen dat er een
vertekend beeld ontstaat en één type behandeling onderbelicht blijft. Om ervoor te zorgen dat
geen technologieën over het hoofd worden gezien die (nog) niet worden gebruikt in het forensische
veld, maar wel van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn, is er bij het werven van experts
aandacht besteed aan in hoeverre zij kennis hebben over technologieën buiten de forensische zorg.
Dit kan onder andere blijken uit aanstellingen bij een universiteit of ander kennisinstituut, of
werkzaamheden (momenteel of in het verleden) binnen andere sectoren dan de forensische zorg,
bijvoorbeeld andere vormen van ggz of kennisinstituten. Uit de interviews is dan ook gebleken dat
participanten veel voorbeelden vanuit andere settingen gaven, bijvoorbeeld de ouderenzorg of
basis-ggz, en kennis hadden van technologieën die niet direct in de forensische zorg worden
toegepast. In totaal zijn 21 personen geïnterviewd, waarvan de gegevens in Tabel 3 staan. In het
verslag zijn van elke participant minimaal drie quotes gebruikt. Ook zijn de quotes niet te herleiden
tot individuele personen doordat (variaties op) functienamen zijn gebruikt.
Tabel 3. De geïnterviewde
interviewen.
Naam*
Mayke Bankers
Thessa Belt

participanten op alfabetische volgorde met functie op het moment van
Functie
Specialist eHealth
Adviseur innovatie

Instelling
De Woenselse Poort
Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Yvonne Bouman
Senior onderzoeker
Transfore
Erik Bulten
Hoofd assessment, onderzoek en
Pompestichting & Radboud
professionele ontwikkeling
Universiteit
Liza Cornet
Postdoctoraal onderzoeker
Universiteit Twente
Dirk Dijkslag
Beleidsadviseur & behandelaar
Transfore
Joan van Horn
Hoofd onderzoeksafdeling
De Waag
Sarah van IJzendoorn
Klinisch psycholoog
Fivoor
Erwin Kappert
Forensisch agoog
Transfore
Stéphanie Klein Tuente
PhD kandidaat
Rijksuniversiteit Groningen
Joep Kolijn
Innovatieve verbinder GGzE lab/VR
GGz Eindhoven, nu zelfstandig
hub
psychomotorisch therapeut
Peter Klumpenaar
Innovator
GGZ Noord-Holland Noord en
ondernemer
Mariëtte Kort
Cliënte (klinisch)
GGZ Noord-Holland Noord
Emmylou den Ouden
GZ-psycholoog
De Woenselse Poort
Catharina van der Pal
Verpleegkundig specialist GGZ
GGZ Noord-Holland Noord
Bianca Roelofsen
Verpleegkundig specialist GGZ
GGZ Noord-Holland Noord
Jakob Visser
Ervaringsdeskundig
Dimence Groep
Bas van Wolffelaar
GZ-psycholoog
De Waag
Remco Zilder
Cliënt (ambulant)
De Waag
Anoniem
Cliënt (klinisch)
Transfore
Anoniem
Cliënt (ambulant)
De Waag
*Participanten hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van hun naam in dit
rapport.

2.2.2 Materialen & procedure
De semigestructureerde interviews werden afgenomen vanaf december 2018 tot en met maart
2019, vonden plaats op een locatie naar keuze van de participant, duurden ongeveer een uur en
werden opgenomen. De interviews zijn afgenomen en getranscribeerd door Kira Oberschmidt.
Allereerst werd de studie toegelicht en ondertekende de participant een informed consent. Het
interviewschema bestond uit vijf onderdelen. Ten eerste werd achtergrondinformatie gevraagd,
onder andere demografische gegevens, werkervaring en ervaring met technologie. Vervolgens
werd een lijst met technologieën gepresenteerd aan de participant door middel van kaartjes die op
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tafel werden gelegd. De technologieën die werden gepresenteerd, waren virtual reality,
beeldbellen, web-based modules, mobiele apps, wearables, serious games en sociale media en
fora. Deze lijst is gebaseerd op de literatuurstudie en de kennis van de leden van de projectgroep.
De participant werd gevraagd of hij/zij nog aanvullingen had op deze lijst, waarna hij/zij aan kon
geven op welke technologie hij graag dieper in wilde gaan. Over deze technologie werd uitgebreid
uitgevraagd welke voordelen, barrières en aanbevelingen de participant zag voor de behandelaar,
patiënt en behandeling/forensische zorg in het algemeen. Nadat dit voor één technologie was
besproken, werden de overige technologieën korter behandeld, waarbij er wederom aandacht
besteed werd aan voordelen, barrières en aanbevelingen. Tenslotte gaf de participant aan welke
technologieën zijn of haar voorkeur hadden en of hij of zij nog aanvullingen had. Hierna werd het
interview afgerond.

2.2.3 Analyse
De verbatim getranscribeerde transcripten van de interviews werden geanalyseerd door middel van
een combinatie van deductief en inductief coderen (Boeije, 2014). Het codeerschema dat in de
literatuurstudie is ontwikkeld en toegepast werd gebruikt en, waar nodig, aangevuld met nieuw
opgestelde codes.
Allereerst werden de fragmenten waarin voordelen, beperkingen of aanbevelingen aan bod
kwamen in kaart gebracht. Daarna werden deze fragmenten toegekend aan één van de typen
technologieën die in de interviews waren behandeld. Ook werden op basis van de uitkomsten van
de interviews enkele nieuwe technologieën geïdentificeerd. Vervolgens zijn de fragmenten
gecodeerd met behulp van de codeerschema’s over de voordelen, beperkingen en aanbevelingen
die voor de literatuurstudie waren ontwikkeld. Indien een fragment niet aansloot op een bestaande
code, werd een nieuwe code opgesteld en gedefinieerd. Het bleek niet nodig te zijn om nieuwe
hoofdcodes aan te maken, maar wel werden nieuwe subcodes toegevoegd om ervoor te zorgen dat
het codeschema volledig dekkend was voor alle fragmenten. Ook werden definities van bestaande
codes aangescherpt zodat ze aansloten op de resultaten van het literatuur- en interviewonderzoek.
Eerst werden de fragmenten voor de voordelen, daarna voor de beperkingen, en tenslotte voor de
aanbevelingen gecodeerd. Bij de voordelen en beperkingen is onderscheid gemaakt tussen de
typen technologieën, zie hiervoor Bijlagen 3 en 6. Bij de aanbevelingen is dit niet gebeurd omdat
het grootste deel van de aanbevelingen relevant waren voor meerdere of alle typen technologieën.
Dit komt overeen met de bevindingen uit het literatuuronderzoek, waarin het grootste deel van de
aanbevelingen niet aan één type technologie te koppelen was.

2.3 Vragenlijststudie
2.3.1 Participanten
De voornaamste doelgroep van de vragenlijst bestond uit alle typen professionals die werkzaam
zijn in de forensische zorg. De vragenlijst en introductie daarvan zijn echter zo opgesteld dat de
lijst ook ingevuld kon worden door experts op het gebied van technologie met weinig tot geen
kennis over de forensische zorg, of door forensische patiënten. De link naar de vragenlijst is op
verschillende manieren verspreid. Ten eerste is er tijdens het Festival Forensische Zorg (FFZ) een
presentatie over het gehele project gegeven, waarbij de aanwezigen werd gevraagd om de lijst in
te vullen en de link ook te verspreiden in hun eigen netwerk. Hierbij werd, naast de link in de
presentatie te benoemen, ook gebruik gemaakt van visitekaartjes met daarop de link. Daarnaast is
de link naar de vragenlijst op het forensische kennisnetwerk KNAPP geplaatst en is hij door leden
van de projectgroep verspreid in hun netwerk.
In totaal hebben 118 mensen de lijst ingevuld, waarvan 53.4% vrouw, 33.1% man en
13.6% heeft niks ingevuld. De gemiddelde leeftijd was 41.01 met een standaardafwijking van
12.70. Participanten hadden verschillende typen functies. Het grootste deel (57 deelnemers)
werkte met forensische patiënten in verschillende functies zoals (GZ)psycholoog, verpleegkundige,
ervaringsdeskundige of sociotherapeut. Zes deelnemers hadden een functie in het management
van een forensische instelling, vijf een ondersteunende of beleidsmatige functie binnen de
forensische zorg, zoals ICT-adviseur of controller, en één deelnemer was psychiater binnen de
forensische zorg. Verder werkten vijf deelnemers als beleidsadviseur en drie als projectmanagers
binnen de forensische zorg. Naast mensen die werkzaam zijn in de forensische sector hebben ook
twaalf onderzoekers, twee reclasseringsmedewerkers, zeven behandelaren die in andere takken
van de ggz werkten, één student en één softwareontwikkelaar deelgenomen. Deelnemers werkten
in verschillende instellingen, waaronder GGZ Noord-Holland Noord, de Woenselse Poort, de Waag,
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Transfore, FPC de Rooyse Wissel, Fivoor, Tactus verslavingszorg, Trajectum, Inforsa, GGNet de
Boog, Roessingh revalidatie, CTP Veldzicht, het Leger des Heils, DJI, Raad voor de
Kinderbescherming en Kairos. Tenslotte werd de deelnemers gevraagd om op een schaal van 1 tot
5 aan te geven hoe positief ze zijn over de forensische zorg. Hieruit kwam een gemiddelde van
3.97 met een standaardafwijking van .68 naar voren.

2.3.2 Materialen & procedure
Het voornaamste doel van de vragenlijst was om een overzicht te krijgen van de meningen van de
participanten over de verschillende typen technologie die uit de literatuurstudie en interviews naar
voren zijn gekomen. De vragenlijst startte met een korte uitleg en enkele vragen over sociodemografische kenmerken om een beeld te krijgen van de participanten. Vervolgens werden de
dertien verschillende typen technologieën in een gerandomiseerde volgorde gepresenteerd aan de
participant. Per type technologie werd een afbeelding ter illustratie en een beknopte uitleg
gegeven. Dit is terug te vinden in paragraaf 3.2.1 van de resultaten. De participant werd per
technologie gevraagd om op een Likertschaal van 1 tot 5 aan te geven hoe veelbelovend hij of zij
de technologie vond, waarbij 1 stond voor helemaal niet veelbelovend en 5 voor zeer veelbelovend.
Vervolgens kon de participant, indien hij of zij daar behoefte aan had, opmerkingen plaatsen om
aan te geven waarom hij de technologie wel of niet veelbelovend vond. De vragenlijst eindigde een
lijst met alle behandelde technologieën en werd gevraagd of de participant nog een type
technologie miste.
Naast de online vragenlijst is ook op het Festival Forensische Zorg informatie verzameld.
Tijdens een presentatie zijn de typen technologieën uitgelegd zoals dit ook in de vragenlijst is
gedaan. Aan het einde van deze presentatie werd aan deelnemers gevraagd welke van de 12
technologieën zij het meest veelbelovend vonden. Via het programma Mentimeter konden zij
stemmen op hun favoriet(en). In totaal hebben 26 mensen gestemd. De resultaten werden door
Mentimeter gepresenteerd als een staafdiagram.

2.3.3 Analyse
De analyse van de vragenlijst bestond uit descriptieve analyses. Om de meningen van de
participant in kaart te brengen, is er per technologie een staafdiagram, gemiddelde en
standaardafwijking opgesteld. De antwoorden op de open vragen zijn, indien deze zijn gegeven,
geanalyseerd met behulp van de codeerschema’s die ontwikkeld en gebruikt zijn in de literatuuren interviewstudie. Ook hierin is onderscheid gemaakt tussen voordelen en beperkingen per type
technologie, zie daarvoor Bijlagen 4 en 7.
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3. Resultatenbeschrijving
Om de drie onderzoeksvragen van dit project te beantwoorden zijn verschillende
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd en gecombineerd. De resultatensectie van dit rapport is dan ook
onderverdeeld drie onderdelen die elk aansluiten op een onderzoeksvraag. In de eerste paragraaf
(3.1) wordt de stand van zaken wat betreft technologie in de forensische zorg in het algemeen
besproken. Algemene bevindingen uit de literatuur-, interview- en vragenlijststudies worden
besproken. Ook wordt een tabel gegeven met de voordelen en beperkingen die in het algemeen
naar voren zijn gekomen uit de artikelen, interviews en vragenlijst. In paragraaf 3.2 wordt
ingezoomd op de 12 typen technologieën die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Per
technologie wordt kort besproken wat de huidige stand van zaken is in onderzoek en de praktijk,
en worden de genoemde voordelen en beperkingen beschreven. Daarnaast wordt aangegeven hoe
veelbelovend participanten van de vragenlijst en de interviews deze technologieën vonden. In
paragraaf 3.3 worden de aanbevelingen die uit de interviews en vragenlijst naar voren zijn
gekomen besproken.

3.1 Huidige stand van zaken
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, is er door middel van een literatuuronderzoek
naar artikelen over technologie in behandeling van delinquenten, interviews met een breed scala
aan participanten en een breed uitgezette vragenlijststudie gekeken naar de huidige stand van
zaken van de inzet van technologie in behandelingen van de forensische zorg. Ten eerste is op
basis van de verzamelde data door de projectgroep in kaart gebracht welke typen technologieën
relevant (zouden kunnen) zijn voor de forensische ggz. Daarnaast zijn de (daadwerkelijke en
potentiële) voordelen en beperkingen van deze technologieën zoals genoemd in de literatuur,
interviews en vragenlijst samengevat. Dit is gedaan door op basis van hetgeen in de literatuur is
genoemd twee codeerschema’s op te stellen waarin de typen voordelen en beperkingen werden
samengevat. Deze codeerschema’s zijn toegepast op en aangevuld op basis van de interviews en
vervolgens op de vragenlijst. Deze codes, een beknopte uitleg en het aantal artikelen, interviews
en vragenlijsten waarin ze genoemd werden worden weergegeven in deze sectie. Allereerst wordt
echter een overzicht gegeven van de typen technologieën die uit dit onderzoek naar voren zijn
gekomen.

3.1.1 Overzicht van de technologieën
Voordat de technologieën uitgebreider worden besproken, wordt hieronder eerst een kort overzicht
gegeven van wat in dit rapport wordt verstaan onder de twaalf technologieën. Het is van belang te
vermelden dat dit overzicht niet uitputtend is, en ook is er soms sprake van wat overlap tussen de
verschillende typen technologieën. Wel staat bij elk type technologie een unieke eigenschap
centraal. Het opstellen van dit overzicht was dan ook geen opzichzelfstaand doel, maar met name
een middel om in kaart te brengen waarom bepaalde technologieën als veelbelovend werden
gezien, en wat mogelijke barrières zijn.
Virtual reality
Bij VR wordt de gebruiker door middel van een
VR-bril naar een andere wereld verplaatst en
heeft het gevoel daadwerkelijk ergens anders te
zijn. Dit kan door middel van 360 graden video’s,
maar ook kan gebruik gemaakt worden van
geanimeerde werelden waarin de gebruiker in
gesprek gaat met virtuele anderen. Voorbeelden
zijn interactieve applicaties voor agressieregulatie
of 360 graden filmpjes van zwemmende dolfijnen.
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Web-based modules
Bij dit soort technologieën doorloopt een
gebruiker (vaak een cliënt) meerdere behandelgerelateerde modules, meestal op een computer
of laptop. De modules zijn gebaseerd op
bestaande therapievormen, bijvoorbeeld
cognitieve gedragstherapie of mindfulness.
Informatie kan op meerdere manieren gegeven
worden, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, video,
geluidsfragmenten of interactieve opdrachten.
Voorbeelden zijn Minddistrict en Karify.

Beeldbellen
Bij beeldbellen wordt er gebruik gemaakt van
directe communicatie tussen twee personen,
bijvoorbeeld hulpverleners, cliënten of naasten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan programma’s als
Skype.

Mobiele apps
Mobiele apps zijn downloadbare programma’s die
alleen op de smartphone of eventueel tablet
gebruikt kunnen worden en gebruikers dus altijd
bij zich (kunnen) hebben. In dit project gaat het
om apps die een directe bijdrage aan de
behandeling leveren.

Wearables
Wearables zijn apparaten die op het lichaam of in
de kleding gedragen kunnen worden en zo deel
(kunnen) worden van de gebruiker. Wearables
meten vaak iets aan de gebruiker, bijvoorbeeld
het aantal stappen of de hartslag. Daarnaast
kunnen ze ook feedback geven wanneer bepaalde
waardes (niet) worden gehaald. Denk aan
technologieën als smartwatches en stappentellers.
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Sociale media
Op sociale media of fora kunnen gebruikers
(bijvoorbeeld cliënten, naasten of hulpverleners)
met elkaar in contact komen. Denk hierbij aan
Facebook maar bijvoorbeeld ook aan besloten
fora.

Serious games
Serious games kunnen op meerdere platformen
worden gespeeld, maar hebben gemeen dat het
gaat om spellen met een ander primair doel dan
alleen vermaak. Deelnemers werken
spelenderwijs aan bijvoorbeeld onderdelen van
hun behandeling.

Asynchrone communicatie
Onder asynchrone communicatiemiddelen worden
technologieën verstaan waarbij twee of meer
personen met elkaar communiceren, maar geen
directe reactie nodig is. Deelnemers hoeven niet
op hetzelfde moment online te zijn. Denk hierbij
aan e-mail, WhatsApp of SMS.

Neuro- en biofeedback
Bij neuro- en biofeedback staat het meten van
lichamelijke signalen via sensoren en het
zichtbaar maken daarvan. Voorbeelden zijn
hersengolven, spierspanning of huidgeleiding. Aan
de hand van deze ‘feedback’ kunnen gebruikers
meer inzicht krijgen in hun lichamelijke reacties
en leren om deze beter onder controle te houden.

Robotica
Robots kunnen worden ingezet om de kwaliteit
van zorg te verbeteren. Sociale robots maken
contact met gebruikers en kunnen bijvoorbeeld
bijdragen aan ontspanning, ondersteuning van
dagstructuur of vermindering van eenzaamheid.
Voorbeelden zijn de zeehondrobot Paro en Zora,
een robot die beweging stimuleert.
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Domotica
Het begrip domotica heeft betrekking op
technologieën die processen in en om de woning
(of klinische afdeling) automatiseren, om zo de
kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. In dit
project heeft domotica betrekking op de kwaliteit
van de geleverde zorg. Voorbeelden zijn
bewegingssensoren of verschillende typen
verlichting.

Augmented reality
Bij augmented reality (AR) worden er door middel
van een bril of app beelden toegevoegd aan de
‘echte’ wereld: er wordt als het ware een extra
informatielaag toegevoegd. Zo kan er bijvoorbeeld
een virtuele spin op iemands hand gezet worden,
maar ook kan er bij het zien van bepaalde
gebouwen informatieve tekst gelezen worden.

3.1.2 Literatuuronderzoek – algemene bevindingen
Zoals eerder is genoemd, is het literatuuronderzoek voor het huidige onderzoek gebaseerd op de
systematische review van Kip et al. (2018). Gezien in dat onderzoek artikelen die tot 2017 zijn
gepubliceerd worden besproken, is er voor het huidige onderzoek een update uitgevoerd zodat ook
studies die in 2018 zijn gepubliceerd konden worden geïncludeerd. Dit heeft geleid tot 10 nieuwe
artikelen die konden worden meegenomen in dit onderzoek. Een eerste opmerking die hierbij
gemaakt kan worden is dat de toevoegingen van deze artikelen niet tot grote veranderingen in de
resultaten en conclusies van het oorspronkelijke artikel heeft geleid: meerdere studies richtten zich
op technologieën waar al eerder over werd gepubliceerd en daarnaast zijn er geen grote nieuwe
bevindingen gedaan. Wel konden twee nieuwe categorieën technologie toegevoegd worden:
neurofeedback en mHealth.
In totaal zijn 60 artikelen geïncludeerd in het huidige literatuuronderzoek. Per artikel is het
volgende in kaart gebracht: het type onderzoek, het onderzoeksdoel, (indien relevant) de mate van
effectiviteit, het type technologie met bijbehorende doelgroep en doel, en de voor- en nadelen.
Deze informatie is per artikel terug te vinden in de tabel in Bijlage 1.
De volgende type studiedesigns werden geïdentificeerd: experimenteel onderzoek (n=15,
waarvan twee protocollen voor RCT’s); quasi-experimenteel onderzoek (n=4); kwalitatief
onderzoek (n=12); kwantitatief cross-sectioneel onderzoek (n=11) en literatuuronderzoek (n=18).
Er was veel variatie in onderzoeksdoelen en doelgroepen. Als wordt gekeken naar het
experimentele of quasi-experimentele onderzoek, werd bij 11 van de 13 studies gevonden dat de
interventie ten minste zo effectief was als de controlegroep met interventie, en effectiever dan
controlegroepen zonder interventie. Dit houdt dus niet direct in dat technologieën effectiever waren
dan de controlegroep: in de meeste gevallen bleken ze even effectief te zijn. Tenslotte vonden drie
onderzoeken geen bewijs voor effectiviteit.
Op basis van het literatuuronderzoek is de eerste categorisering voor technologieën
aangebracht. Uit de review kwamen de volgende categorieën naar voren: interactieve,
voornamelijk taal-gebaseerde interventies; communicatietechnologie voor synchrone
interpersoonlijke interactie; simulaties van delict-gerelateerde realistische situaties; simulaties van
delict-gerelateerde realistische stimuli; games; en platforms met inhoud die gegenereerd is en
gedeeld wordt door gebruikers. Na de update van de zoektocht konden twee nieuwe categorieën
toegevoegd worden: neurofeedback en mHealth. In een later stadium heeft de projectgroep deze
namen van categorieën aangepast, wat heeft geleid tot de uiteindelijke categorisatie zoals
beschreven in paragraaf 3.2 van dit rapport.
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In Tabel 5 en 6 staan de voordelen en beperkingen en het aantal artikelen waarin ze
werden genoemd. Deze voordelen en beperkingen worden in paragraaf 3.2 uitgebreider uitgelegd.
Wel worden enkele opvallende zaken hier besproken. Wat ten eerste opvalt, is dat er een breed
scala aan onderzoeken uit is gevoerd naar veel verschillende typen technologieën, van RCT’s naar
exploratief kwalitatief onderzoek en van beeldbellen tot VR. Effectiviteitsonderzoek is tot nu toe
alleen uitgevoerd naar op taal gebaseerde interventies (later web-based modules genoemd) en in
wat mindere mate naar technologieën voor interpersoonlijke communicaties (later beeldbellen
genoemd). Hoewel een groot deel van deze studies hoopgevend lijkt te zijn, is er nog niet
voldoende bewijs om met zekerheid te kunnen stellen dat eHealth effectief is voor de forensische
zorg. Verder is naar technologieën die zich met name richten op ervaringen en gedrag, zoals
bijvoorbeeld VR of games, alleen nog exploratief (pilot)onderzoek uitgevoerd. Ondanks de grote
verschillen tussen de technologieën en typen onderzoeken, werden dezelfde typen voordelen en
beperkingen door veel onderzoekers genoemd. Relatief veelgenoemde voordelen waren de
(potentieel) positieve meningen van patiënten en behandelaren; een verbeterde toegang tot zorg;
een goede aansluiting van de technologie op de patiënt; de mogelijke effectiviteit en efficiëntie van
technologieën; het verhogen van de fideliteit van behandelingen; en nieuwe mogelijkheden om
informatie over de patiënt te verzamelen. Beperkingen die in veel onderzoeken naar voren kwamen
waren het niet enthousiast en vaardig zijn van alle behandelaren en patiënten; zorgen over
privacy; een ongewenste afname van face-to-face contact; onbedoelde negatieve consequenties;
het gebrek aan overtuigend bewijs voor de werkzaamheid en efficiëntie; mogelijke fouten in de
technologie; en het ontbreken van regulaties en protocollen binnen organisaties. Voor een
uitgebreidere bespreking van de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek verwijzen we
naar Kip et al. (2018), en naar Bijlagen 2 en 5, waarin de voordelen en beperkingen per type
technologie zijn weergegeven. In het artikel van Kip et al. werd de conclusie getrokken dat er
volgens onderzoek veel potentieel is voor technologie in de forensische zorg en er ook al meerdere
typen initiatieven zijn opgestart, maar dat er ook nog gemiste kansen zijn. Hiervoor is goede
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van belang.

3.1.3 Interviews – algemene bevindingen
In totaal zijn er 21 interviews afgenomen bij een breed scala aan participanten: van patiënt tot
onderzoeker, van behandelaar tot innovatie-expert. Om deze reden kwamen ook niet alle
voordelen, beperkingen en aanbevelingen in elk interview naar voren: verschillende typen
participanten legden de nadruk op verschillende veelbelovende richtingen. Zo werd bijvoorbeeld
door met name onderzoekers en innovators het belang van goede samenwerking tussen
instellingen benadrukt, terwijl behandelaren aangaven dat goede implementatie en training voor de
behandelaar essentieel was. Toch werden enkele typen voordelen, beperkingen en aanbevelingen
relatief vaak genoemd. Een overzicht met de genoemde voordelen en beperkingen per type
technologie is te vinden in Bijlagen 3 en 6. In paragraaf 3.2 zal dieper ingegaan worden op de
inhoud van de voordelen en beperkingen, maar in dit onderdeel wordt kort besproken welke
bevindingen relatief vaak aan bod zijn gekomen in alle interviews.
Voordelen die veel werden genoemd hebben betrekking op het krijgen van unieke
informatie over de patiënt via technologie: bijvoorbeeld het observeren van reacties, het
verzamelen van data en het opdoen van nieuwe inzichten die zonder de technologie niet waren
ontstaan. Verder werden ook relatief veel praktische voordelen genoemd: het verminderen van
geografische barrières, de mogelijkheid om op een laagdrempeliger manier aan de behandeling te
kunnen werken en 24 uur per dag, onafhankelijk van locatie, bezig te zijn met de behandeling. Ook
kwam in veel interviews naar voren dat het gebruik van technologie leuk kan zijn voor behandelaar
en/of patiënt. Wat betreft de beperkingen werden veel barrières voor gebruik genoemd. Onder
andere het gebrek aan technologische en algemene vaardigheden bij patiënten en behandelaren,
maar ook de hoge kosten en problemen met de introductie en het lange-termijngebruik van een
technologie. Daarnaast kwam ook in meer dan de helft van de interviews naar voren dat een deel
van de patiënten en behandelaren een negatieve mening ten opzichte van technologie heeft. Ook
werden zaken gerelateerd aan privacy vaak als mogelijke beperking genoemd. Aanbevelingen die
in meer dan de helft van de interviews naar voren kwamen hadden betrekking op de
implementatie: een groot deel van de participanten benoemde het belang van goede praktische
randvoorwaarden, het verbeteren van de verspreiding over kennis van technologie, en de
integratie van technologie in bestaande routines. Daarnaast werd ook relatief vaak genoemd dat de
vaardigheden van de behandelaren verder verbeterd moeten worden en er meer inzicht moet
komen in welke technologie voor welk type patiënt en op welk moment in de behandeling werkt.
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Aan het eind van de interviews werd aan de participanten gevraagd welke technologieën zij
het meest veelbelovend vonden. De uitkomsten hiervan staan weergegeven in Figuur 2, waaruit
duidelijk wordt dat virtual reality, web-based modules en wearables het vaakst als veelbelovend
werden gezien. Hierbij moeten wel twee opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste zijn niet alle
technologieën in elk interview aan bod gekomen, mede doordat de categorieën neuro- en
biofeedback, asynchrone communicatie, robotica en domotica pas later zijn toegevoegd (mede op
basis van de uitkomsten van de interviews), waardoor ze niet in het interviewschema op zijn
genomen. Ten tweede gaven enkele participanten aan dat (bijna) alle technologieën veelbelovend
zijn, mits ze aansluiten op het doel waarvoor het wordt ingezet en de eigenschappen van de
patiënt. De vraag ‘wat werkt wanneer voor wie?’ blijkt volgens deze participanten dus van belang
te zijn om een oordeel te kunnen vellen over hoe veelbelovend een technologie is.

Figuur 2. De uiteindelijke typen technologieën met daarbij het aantal interviews waarin ze als
meest veelbelovend werden genoemd.

3.1.4 Vragenlijst – algemene bevindingen
3.1.4.1

Online vragenlijst

In totaal zijn 118 mensen gestart met de vragenlijst, waarvan 77 personen de lijst volledig hebben
doorlopen. Per technologie hebben de deelnemers op een schaal van 1 tot 5 aangegeven hoe
veelbelovend ze die specifieke technologie vonden. De resultaten hiervan staan weergegeven in
Tabel 4 en de gemiddelden per technologie zijn gevisualiseerd in Figuur 3. Doordat de
technologieën in willekeurige volgorde zijn gepresenteerd, verschilt het aantal reacties per
technologie.
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Tabel 4.
De minimum, maximum en gemiddelde score en bijbehorende standaardafwijking van de
antwoorden van de participanten op de vraag in hoeverre zij een technologie veelbelovend vonden.
N
Minimum
Maximum
Gemiddelde
Standaardafwijking
Virtual reality
83
2
5
4.41
.73
Web-based modules
84
2
5
3.94
.94
Beeldbellen
87
1
5
4.05
.96
Mobiele apps
84
3
5
4.35
.55
Wearables
82
2
5
3.91
.86
Sociale media en fora
80
1
5
3.38
.97
Serious games
82
2
5
3.93
.81
Asynchrone
81
3
5
3.98
.74
communicatie
Neuro- en biofeedback
78
2
5
4.12
.91
Robotica
79
1
5
3.19
.93
Domotica
78
1
5
3.49
1.11
Augmented reality
76
1
5
3.70
.92

Figuur 3. De gemiddelde score per technologie op de vraag hoe veelbelovend de participanten een
technologie vonden.
Uit de tabel en figuur komt naar voren dat virtual reality (VR) de hoogste gemiddelde score heeft
gekregen, op de voet gevolgd door mobiele apps. Ook neuro- en biofeedback, beeldbellen en
asynchrone communicatie hadden relatief hoge gemiddelden. Lagere gemiddelde scores waren er
voor robotica, sociale media en domotica. Verder viel op dat de scores voor sommige typen
technologieën dicht bij elkaar lagen en er weinig spreiding tussen de scores was, bijvoorbeeld bij
mobiele apps, virtual reality en asynchrone communicatie. Geen enkele participant vond deze
technologieën helemaal niet veelbelovend. De scores voor domotica, sociale media, beeldbellen,
web-based modules, robotica, en augmented reality lagen over het algemeen wat minder dicht bij
elkaar: meerdere participanten beoordeelden deze technologieën als helemaal niet veelbelovend
terwijl enkele anderen ze zeer veelbelovend vonden. Een histogram met de spreiding van de
antwoorden wordt per technologie gegeven in paragraaf 3.2.2 van dit rapport.
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De open vragen per technologie zijn telkens door ongeveer 50-60 deelnemers ingevuld. In
totaal zijn er 397 voordelen, 186 beperkingen en 86 aanbevelingen genoemd. Uit de analyse bleek
dat veel van de voordelen, beperkingen en aanbevelingen die uit de interviewstudie naar voren zijn
gekomen ook werden genoemd in de vragenlijst. Zo is er bij de voordelen slechts één code die nul
keer werd geïdentificeerd in de antwoorden van de vragenlijst (meer privacy), bij de beperkingen
waren dit er twee (protocollen en aanbod). Bij de aanbevelingen waren er wat meer codes die niet
werden teruggevonden in de vragenlijst: wetgeving, overzicht bestaande technologieën,
functionerende technologie, samenwerking, theorie en persuasieve technologie en combineren van
technologieën werden niet genoemd. Op basis van de inhoud van de antwoorden werden geen
nieuwe codes geïdentificeerd. Opvallend was dat bij een aantal typen technologieën door meerdere
participanten aan werd gegeven dat ze hier te weinig kennis over hadden om er iets over te
kunnen zeggen. Dit was onder andere het geval bij augmented reality, domotica, wearables en
neuro-en biofeedback. Voordelen die door meer dan een kwart van de deelnemers werden
genoemd, waren dat technologie drempelverlagend kan werken, een toename van eigen
regie/ownership, potentiële effectiviteit en daadwerkelijke effectiviteit. Bij de beperkingen werd
geen enkele code door meer dan een kwart van de deelnemers genoemd. De meest genoemde
beperkingen waren een gebrek aan algemene vaardigheden van de patiënt, en het gebrek aan
voldoende bewijs voor effectiviteit. In Bijlagen 4 en 7 staat een overzicht van de genoemde
voordelen en beperkingen per technologie. Als gekeken wordt naar de aanbevelingen wordt
eenzelfde patroon herkend: er zijn geen aanbevelingen die bijzonder vaak werden genoemd door
de participanten. Er was dus veel variabiliteit in de beperkingen en aanbevelingen die de
participanten noemden.
Verder gaven 10 participanten inhoudelijk antwoord op de vraag of ze een technologie
misten in het overzicht. Hieruit kwamen de volgende typen technologieën naar voren: online
cliëntenportaal/dossierinzage; hersenstimulatietechnieken/insideables; navigatiesystemen;
alcoholband; spraaktechnologie; holografische technologieën; geur en tast; technologie ter
ondersteuning van creatieve expressie (bijv. voor het maken van een film/rap); implantaten en
machine learning. Het grootste deel van deze technologieën kon echter ondergebracht worden in
de beschrijving van de reeds opgestelde categorieën. Voor de resterende technologieën gold dat
hier nog te weinig over bekend is om er een aparte categorie van te maken.

3.1.4.2

Presentatie

Op het Festival Forensische Zorg is een presentatie gegeven over deze pre-call en werd aan het
publiek van de sessie gevraagd om via het programma Mentimeter te stemmen op de
technologie(ën) die zij het meest veelbelovend vonden. In totaal hebben 26 deelnemers dit
gedaan. De resultaten daarvan staan weergegeven in Figuur 4.
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Figuur 4. Een histogram van het aantal keren dat een technologie door een deelnemers als
veelbelovend is gekozen.
Zoals uit de figuur is op te maken is virtual reality (VR) het vaakst als meest veelbelovend
gekozen. Dit is in lijn met de uitkomsten van de vragenlijst, waarin VR de hoogste gemiddelde
score had. Serious games, mobiele apps, neuro-en biofeedback en wearables werden ook door
meer dan de helft van de deelnemers als veelbelovend gezien. In de vragenlijst werden deze
technologieën eveneens hoog beoordeeld, met gemiddeld van 3.9 of hoger. Technologieën die in de
vragenlijst een relatief hoog gemiddelde hadden, maar in de sessie wat minder vaak als
veelbelovend werden gezien, zijn web-based modules, beeldbellen en asynchrone communicatie.
Sociale media, asynchrone communicatie, robotica en domotica werden door de deelnemers aan de
sessie bij het FFZ het minst vaak als veelbelovend gekozen. Met uitzondering van asynchrone
communicatie, waarvan het gemiddelde juist relatief hoog was, hadden deze technologieën in de
vragenlijst de laagste gemiddelden.

3.1.5 Voordelen en beperkingen
In onderstaande tabellen worden de voordelen en beperkingen die uit de artikelen, interviews en
vragenlijst naar voren zijn gekomen besproken. Ook staat in de tabel in hoeveel artikelen,
interviews en antwoorden vanuit de vragenlijst een voordeel of beperking is genoemd. Zoals eerder
is aangegeven, staat in Bijlagen 2 tot en met 7 een overzicht van de voordelen en beperkingen per
type technologie.

3.1.5.1 Voordelen
In dit onderzoek werden zeven typen voordelen en/of mogelijkheden van technologie voor de
forensische zorg gevonden: positieve attitude, toegang tot zorg, fit met patiënt, effectiviteit,
efficiëntie, unieke informatie en fideliteit. In Tabel 5 wordt voor elk van deze voordelen een korte
uitleg en bijbehorende ‘sub-voordelen’ gegeven.
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Tabel 5. De geïdentificeerde voordelen (hoofd- en subcodes) met bijbehorende definities
aantal artikelen en interviews waarin de codes werden teruggevonden.
Definitie
LiteraIntertuur
views
(n=60
(n=21
)
)
Positieve attitude
Een positieve houding, hoge
tevredenheid of acceptatie van een
technologie voorafgaand, tijdens of
na afloop van een interventie.
Patiënt
Een positieve attitude van de ontvanger
27
9
van de zorg.
(45%)
(43%)
Behandelaar
Een positieve attitude van de
10
1
professional die de behandeling geeft.
(17%)
(5%)
Andere
Een positieve attitude van personen die
2
1
betrokkenen
op een andere manier betrokken zijn bij
(3%)
(5%)
de technologie, bijvoorbeeld naasten van
de patiënt of managers van een
forensische instelling.
Over tijd
De positieve verandering van een
0
5
attitude gedurende een bepaalde
(24%)
periode.
Toegang tot zorg
De praktische mogelijkheden die
technologie geeft om (een deel van)
de behandeling aan patiënten aan te
bieden.
Geografische
De mogelijkheid om zorg op afstand te
12
16
barrières
leveren en zo reistijd te verminderen
(20%)
(76%)
voor patiënt en/of behandelaar.
Vanuit gesloten
De mogelijkheid om patiënten in een
13
6
setting
beveiligde setting te laten behandelen
(22%)
(29%)
door bijvoorbeeld online interventies of
een specialist op afstand.
Drempelverlagend De drempel om via technologie aan
12
14
behandeling te werken kan lager zijn
(20%)
(67%)
voor patiënten, bijvoorbeeld door gemak
of anonimiteit.
24 uur per dag
Technologie kan altijd op elk moment
7
13
toegang
toegankelijk zijn waardoor continu aan
(12%)
(62%)
de behandeling gewerkt kan worden.
Meer privacy
Het anoniem kunnen werken aan en
0
2
opslaan van gegevens over de
(10%)
behandeling.
Fit met patiënt
De mate waarin een technologie
aansluit op de behoeften,
eigenschappen en omgeving van een
patiënt.
Technologisch
Technologische behandelingen sluiten
7
8
klimaat
aan op de huidige cultuur en
(12%)
(38%)
technologische trends zoals VR en
games.
Realisme
Door middel van technologie kunnen er
7
6
realistische situaties die aansluiten bij de (12%)
(29%)
belevingswereld van de patiënt
gecreëerd worden.
Leuk/motiverend
Patiënten en behandelaren kunnen het
14
15
gebruik van technologie als leuk ervaren
(23%)
(71%)
en kunnen daardoor gemotiveerder
raken.
Personaliseren
De inhoud en het design van technologie 9
7
kan aangepast worden aan
(15%)
(33%)
eigenschappen van individuele
patiënten.
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en het
Vragenlijst
(n=118
)

8
(7%)
3
(3%)
1
(1%)

3
(3%)

11
(9%)
18
(15%)
41
(35%)
18
(15%)
0

18
(15%)
15
(13%)
23
(19%)
7
(6%)

Eigen
regie/ownership
Effectiviteit
Potentiële
effectiviteit
Daadwerkelijke
effectiviteit
Effectiviteit in
andere typen zorg
Efficiëntie
Kosteneffectiviteit
Reistijd
Minder
behandeltijd
Makkelijk te
implementeren
Verbeterde
veiligheid
Unieke informatie

Meer informatie
van patiënt

Ecologische
validiteit/realisme
Observatie van
reacties
Fideliteit

Gedragsveranderi
ngs-theorieën
Behandelprotocoll
en
Herhaling/oefenen

Doordat de patiënt zelf technologie
gebruikt kan het gevoel van
verantwoordelijkheid voor en eigen
aandeel in de behandeling toenemen.
De mate waarin de technologie de
gestelde doelen behaalt, gerelateerd
aan de behandeling van de patiënt.
Er wordt verwacht dat de technologie
effectief zal zijn.
Er is bewezen dat de technologie
effectief is.
Uitspraken over effectiviteit vanuit
andere domeinen.
De praktische voordelen van een
technologie voor de forensische
instelling en zorg.
De besparing van kosten voor een
forensische organisatie.
De afname van reistijd voor
behandelaren.
Tijdsbesparing voor de behandelaar
en/of patiënt door vervanging van delen
van de behandeling of het sneller
doorlopen van de behandeling.
De technologie is makkelijk in te voegen
in de bestaande situatie.
Door het gebruik van technologie neemt
de fysieke veiligheid van patiënten en/of
medewerkers toe.
Het via technologie verkrijgen van
unieke of nieuwe informatie die niet
of moeilijk te verkrijgen is via de
standaard face-to-face
behandelingen.
Door middel van technologie kan nieuwe
informatie verkregen worden,
bijvoorbeeld doordat het voor de patiënt
veiliger voelt om informatie op te
schrijven dan te bespreken.
Door de mogelijkheid om virtuele
situaties te creëren is het mogelijk om te
observeren en oefenen in een
realistische omgeving.
Technologie kan informatie verzamelen
over fysiologische of automatische
processen.
Het integreren van theorieën in een
technologie en het op precies de
manier waarop bedoeld aanbieden
van deze interventie aan de patiënt,
zonder error of afwijkingen van de
gewenste situatie.
Evidence-based gedragsveranderingen
kunnen toegevoegd worden aan
technologische interventies.
De standaard procedures, structuren en
inhoud van een behandeling kunnen
geïntegreerd worden in een
technologische interventie.
De patiënt kan dezelfde onderdelen van
een behandeling via technologie zo vaak
herhalen als nodig.
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1
(2%)

15
(71%)

43
(36%)

23
(38%)
16
(27%)
9
(15%)

8
(38%)
1
(5%)
4
(19%)

56
(47%)
33
(28%)
4
(3%)

21
(35%)
14
(23%)
18
(30%)

4
(19%)
4
(19%)
13
(62%)

2
(2%)
4
(3%)
24
(20%)

5
(8%)
1
(2%)

2
(10%)
7
(33%)

8
(7%)
17
(14%)

5

15
(71%)

25
(21%)

10
(17%)

12
(57%)

5
(4%)

5
(8%)

13
(62%)

14
(12%)

6
(10%)

1
(5%)

3
(3%)

6
(10%)

8
(38%)

1
(1%)

2
(10%)

2
(10%)

0

3.1.5.2 Beperkingen
Er werden zeven typen beperkingen gevonden: negatieve attitude niet geschikt voor iedereen,
privacy, contact patiënt-behandelaar, onbedoelde negatieve gevolgen, ineffectiviteit, inefficiëntie,
technische problemen en gebrek aan standaardisatie. In Tabel 6 wordt voor elk van deze
beperkingen een korte uitleg en bijbehorende ‘sub-voordelen’ gegeven.
Tabel 6. De geïdentificeerde voordelen (hoofd- en subcodes) met bijbehorende definities en het
aantal artikelen en interviews waarin de codes werden teruggevonden.
Hoofd- en
Definitie
LiteraInterVragensubcode
tuur
views
lijst
Negatieve
attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving

Niet geschikt
voor iedereen
Psychiatrische
stoornis
Technologische
vaardigheden
Algemene
vaardigheden

Privacy

Veiligheid van
data
Afluisteren en
meekijken met
anderen
Contact patiëntbehandelaar
Therapeutische
relatie
Klinische
observatie
Onbedoelde
negatieve
gevolgen

Een negatieve houding, lage
tevredenheid of acceptatie van een
technologie voorafgaand, tijdens of na
afloop.
Een negatieve attitude van de ontvanger
van de zorg.
Een negatieve attitude ten aanzien van
(het gebruik van) de technologie van de
professional die de behandeling geeft.
Een negatieve attitude van personen die op
een andere manier betrokken zijn bij de
technologie, bijvoorbeeld naasten van de
patiënt of managers van een forensische
instelling.
Niet elke technologie kan altijd
gebruikt worden door elk type patiënt
of behandelaar.
Patiënten met een psychische of eventueel
fysieke aandoening kunnen een
technologie soms niet gebruiken.
Niet elke patiënt of behandelaar heeft
voldoende vaardigheden om met
technologie om te gaan.
Niet elke patiënt heeft voldoende
cognitieve vaardigheden om met
technologie om te gaan, bijvoorbeeld
reflectief vermogen, leesvaardigheid of
consciëntieusheid.
Het ontstaan van (potentiële)
problemen gerelateerd aan privacyschending, vertrouwelijkheid en
informatielekken van patiëntgerelateerde informatie.
Data kan niet veilig opgeslagen worden
waardoor het toegankelijk is voor derden.
Andere aanwezigen kunnen meekijken of luisteren terwijl de patiënt de technologie
gebruikt.
Negatieve gevolgen van een gebrek
aan of vermindering van face-to-face
contact tussen patiënt en behandelaar.
Het gebruik van technologie zou een
negatieve invloed op de kwaliteit van het
contact tussen de patiënt en behandelaar
kunnen hebben.
Door de inzet van technologie kunnen
bepaalde subtiele gedragingen of signalen
over het hoofd gezien worden, bijvoorbeeld
frunniken of geur.
Onverwachte, ongewenste
consequenties voor de patiënt en/of
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(n=60)

(n=21)

(n=118)

9
(15%)
8
(13%)

14
(67%)
12
(57%)

10
(8%)
7
(6%)

1
(2%)

4
(19%)

1
(1%)

4
(7%)

8
(38%)

6
(5%)

6
(10%)

12
(57%)

6
(5%)

1
(2%)

13
(62%)

27
(23%)

3
(5%)
6
(10%)

15
(71%)
13
(62%)

7
(6%)
2
(2%)

8
(13%)

11
(52%)

15
(13%)

3
(5%)

4
(19%)

2
(2%)

Verkeerd
gebruik van
technologie
Onnodige
negatieve
emoties
Ineffectiviteit
Niet voldoende
bewijs in het
algemeen
Niet voldoende
bewijs in één
studie
Inefficiëntie

Hogere kosten
Implementatiepr
oblemen
Tijdsinvestering

Technische
problemen
Fouten in
technologie
Verbindingsproblemen
Gebrek aan
standaardisatie
Wetgeving

Protocollen

Aanbod

zijn omgeving die zijn veroorzaakt
door de technologie.
Patiënten kunnen de technologie
misbruiken, bijvoorbeeld voor seksuele
opwinding of contact leggen met
slachtoffers.
Door het gebruik van technologie kunnen
patiënten extreme negatieve gevoelens
ervaren die niet van toegevoegde waarde
zijn voor de behandeling.
Het gebrek aan empirisch bewijs voor
een specifieke interventie of een type
technologie in het algemeen.
Er zijn te weinig onderzoeken naar de
effectiviteit van een bepaalde technologie.
In één opzichzelfstaand onderzoek wordt
niet gevonden dat de technologie effectief
is.
Praktische nadelen of gevolgen die
samenhangen met de ontwikkeling,
het gebruik of de implementatie van
een technologie.
De ontwikkeling, aanschaf of onderhoud
van een technologie kan meer kosten dan
het (op korte termijn) oplevert.
De introductie en het lange-termijngebruik
van een technologie kunnen moeilijk
verlopen.
De introductie, het opdoen van
vaardigheden of het gebruik van een
technologie kunnen (te) veel tijd vergen
van behandelaren, management of
patiënten.
Praktische problemen met het
functioneren van een technologie.
Een technologie kan niet goed werken door
bijvoorbeeld bugs, falende hardware of
veroudering.
Een technologie kan niet goed werken door
een slechte internetverbinding.
Een gebrek aan duidelijke, gedeelde
protocollen, richtlijnen, standaarden
en wetgeving voor het gebruik van
technologie in de forensische zorg.
Er is sprake van geen of te weinig
wetgeving op het gebied van het gebruik
van een bepaalde technologie in de
behandeling.
Er zijn te weinig of geen protocollen,
richtlijnen of standaarden die ondersteunen
bij de inzet van technologie in de
behandeling.
Er is nog te weinig inhoud beschikbaar voor
de technologie om hem goed in te kunnen
zetten in de behandeling.
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5
(8%)

13
(62%)

6
(5%)

5
(8%)

12
(57%)

5
(4%)

21
(35%)

4
(19%)

3
(3%)

8
(13%)

7
(33%)

27
(23%)

9
(15%)

15
(71%)

7
(6%)

10
(17%)

12
(57%)

14
(12%)

1
(2%)

6
(29%)

0

7
(12%)

9
(43%)

2
(2%)

3
(5%)

6
(29%)

1
(1%)

2
(3%)

1
(5%)

1
(1%)

4
(7%)

2
(10%)

0

0

6
(29%)

0

3.2 Veelbelovende technologieën
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de verschillende typen technologieën die uit het
literatuuronderzoek en de interviews naar voren zijn gekomen. Per type technologie wordt kort de
stand van zaken op het gebied van gebruik in de (forensische) zorg en onderzoek beschreven.
Vervolgens worden per technologie de belangrijkste voordelen en beperkingen die uit de drie
uitgevoerde studies naar voren zijn gekomen besproken.

3.2.1 Overzicht van technologieën
Om een overzicht te geven, worden hieronder kort alle twaalf technologieën die in de volgende
paragrafen uitgebreider besproken worden weergegeven.
1. Virtual reality
2. Web-based modules
3. Beeldbellen
4. Mobiele apps
5. Wearables
6. Sociale media en fora
7. Serious games
8. Asynchrone communicatie
9. Neuro- en biofeedback
10. Robotica
11. Domotica
12. Augmented reality

3.2.2 Stand van zaken, voordelen en beperkingen per technologie
In de volgende paragrafen wordt het overzicht van de twaalf technologieën dat is opgesteld door
de projectgroep en is gebaseerd op literatuur en de interviews besproken. Eerst wordt een kort
overzicht gegeven van de stand van zaken in onderzoek en praktijk, binnen en buiten de
forensische context. Daarna worden de voordelen en beperkingen zoals naar voren gekomen uit de
literatuurstudie, interviews en vragenlijsten besproken.

3.2.2.1 Virtual reality
Stand van zaken
Virtual reality (VR) verwijst naar een ervaring in een
virtuele omgeving. Dit kan met of zonder bril (of
head-mounted display), maar in dit rapport zal
alleen aandacht besteed worden aan VR met bril
gezien deze vorm wordt gebruikt in de geestelijke
gezondheidszorg. Er zijn verschillende vormen van
VR, zo is het mogelijk om in geanimeerde
omgevingen te interacteren met virtuele anderen en
de omgeving (bijvoorbeeld de producten van
CleVR), maar ook kan gebruik gemaakt worden van
360-graden video’s die de gebruiker via een VR bril kan bekijken (bijvoorbeeld de producten van
Coolminds). In beide vormen kan een gebruiker in een virtuele omgeving geplaatst worden waarbij
visuele en/of auditieve waarnemen vervangen worden door virtuele waarnemingen (Freeman et al.,
2017). Hierbij is het doel om een gevoel van presence te creëren, wat inhoudt dat de gebruiker het
gevoel krijgt zich op een bepaalde locatie te bevinden, terwijl hij of zij fysiek ergens anders
aanwezig is (Diemer, Alpers, Peperkorn, Shiban, & Mühlberger, 2015; Riva, Davide, & IJsselsteijn,
2003; Witmer & Singer, 1998). Uit onderzoek naar de inzet van VR in de behandeling van
psychiatrische stoornissen is gebleken dat het effectief kan zijn bij specifieke fobieën (Botella,
Fernández-Álvarez, Guillén, García-Palacios, & Baños, 2017), PTSS (Botella, Serrano, Baños, &
Garcia-Palacios, 2015), psychoses (Veling, Moritz, & van der Gaag, 2014) en eetstoornissen
(Ferrer-García & Gutiérrez-Maldonado, 2012). Over het algemeen kan gesteld worden dat VR even
effectief of in sommige gevallen zelfs effectiever kan zijn dan de reguliere behandeling (Turner &
Casey, 2014).
Over de inzet van VR in de forensische psychiatrie was tot recent relatief weinig bekend
(Kip et al., 2018), maar uit het huidige onderzoek zijn meerdere relevante studies en projecten
naar voren gekomen. De eerste onderzoeken over VR in de forensische zorg richtten zich met
name op de diagnostiek van zedendelinquenten via virtuele scenario’s of beelden van virtuele
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kinderen (Benbouriche, Nolet, Trottier, & Renaud, 2014; Dennis, Rouleau, Renaud, Nolet, &
Saumur, 2014; Renaud et al., 2014). Daarnaast zijn er meerdere literatuurstudies gepubliceerd die
zich richtten op de mogelijkheden van VR voor de forensische zorg (Benbouriche et al., 2014; P.
Fromberger, Jordan, & Müller, 2014; Peter Fromberger, Jordan, & Müller, 2018). Ook is uit de
literatuurstudie een protocol van een RCT naar voren gekomen waarin wordt omschreven hoe de
effectiviteit van VR voor agressieregulatie onderzocht zal worden in meerdere Nederlandse tbsinstellingen (Tuente, Bogaerts, Van Ijzendoorn, & Veling, 2018). Op het moment van publicatie van
dit rapport zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet bekend. Na afronding van de
literatuurstudie zijn nog enkele andere relevante studies naar voren gekomen. Zo hebben Smeijers
en Koole (2019) een protocol voor een RCT gepubliceerd waarin er onderzocht wordt of de VRGAIME invloed heeft op hostile attribution biases en op die manier agressie kan verminderen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd bij de Pompestichting. Ook hebben Kip et al. (2019) via interviews en
vragenlijsten de mogelijkheden van VR voor de forensische zorg systematisch in kaart gebracht.
Dit onderzoek is (deels) uitgevoerd bij Stichting Transfore en is onderdeel van een groter
onderzoek naar de participatory development van VR: het VooRuit met VR-project. Tenslotte
hebben Cornet, den Besten, and van Gelder (2019) vanuit de Universiteit Twente een rapport
gepubliceerd waarin ze onder andere via literatuur en interviews de mogelijkheden van VR en AR in
de justitiële context onderzoeken. Hierin wordt naast daders ook aandacht besteed aan de inzet
van VR bij slachtoffers. Deze onderzoekers zijn momenteel ook bezig met het FutureU project
waarin delinquenten via VR in contact worden gebracht met hun toekomstige zelf om zo
rehabilitatie te bevorderen.
In Figuur 5 staan de resultaten van de online vragenlijst over de mate van
veelbelovendheid van VR volgens respondenten. In de vragenlijst was de gemiddelde score van VR
het hoogste van alle technologieën.

Figuur 5. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van VR voor de forensische zorg (M=4.41; SD=.73).
Voordelen
Uit de interviews, vragenlijst en literatuurstudie kwam een breed scala aan voordelen van VR voor
de forensische zorg naar voren. Eén van de belangrijkste voordelen was het enthousiasme van
behandelaren en (vaak weinig gemotiveerde) patiënten voor deze vorm van ervaringsgericht
behandelen, wat onder andere blijkt uit de volgende quote van een innovatieadviseur:
“Bij patiënten, ja ik heb net een onderzoek gedaan bij jeugd en daar zie je dat gewoon eigenlijk wel
driekwart positief is over het gebruik en ook wel zegt dat ze het realistisch vinden en leuk vinden om
te doen. Dus dat vind ik al behoorlijk hoge cijfers.”

Ook werd de mogelijkheid van VR om gedrag te oefenen in een realistische context die goed
aansluit op de belevingswereld van de patiënt als positief gezien. Dit kan bijvoorbeeld in een
rollenspel waarin de behandelaar de virtuele ander speelt. Een bijkomend voordeel is dat de
therapeut niet als zichzelf het (mogelijk confronterende) rollenspel aan hoeft te gaan, maar dit als
een virtuele andere persoon kan doen, wat naast een groter gevoel van veiligheid ook voordelen
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kan hebben voor de behandelrelatie. Dit werd als volgt uitgelegd door een psycholoog met ervaring
met behandelen via VR:
“Ook wel dat stuk veiligheid, dat je misschien net iets meer je durft te laten gaan. Dat is ook wel een
belangrijk onderdeel van de training die wij geven, dat wij natuurlijk gewend zijn als therapeut om
juist wat meer de patiënt te kalmeren en dat je hier juist wat meer gaat opfokken om te oefenen. Ook
dat kun je best in een rollenspel doen, maar dan sta je wel heel duidelijk tegenover je patiënt, is het
misschien minder duidelijk van ‘dit is eigenlijk spel, en dit is weer echt’. Hetzelfde gezicht zegt de
dingen als het ware. En nu als je zegt ik ga je flink uitschelden, natuurlijk moet je daar ook afspraken
over maken met je patiënt, is het toch een avatar die dat doet, een ander figuur. Dus ik denk dat het
daardoor makkelijker is om over die drempel te gaan stappen voor behandelaren. En je staat ook echt
letterlijk wat meer op afstand. De patiënt staat wat meer in de ruimte, je staat niet letterlijk tegenover
hem. Dus dat dat ook maakt dat mensen zich wat veiliger voelen en daardoor beter behandeling
kunnen geven.”

Een ander vaak genoemd gevolg van VR is het vervagen of overbruggen van de grens tussen
gesloten setting of de behandelkamer en de ‘echte’ wereld. In een behandelkamer is het lastig om
‘echt’ te oefenen. Daarnaast is het in een gesloten setting is het praktisch vaak niet mogelijk om
naar buiten te gaan. Een onderzoeker gebruikte hier in een interview de volgende metafoor voor:
“Maar de belangrijkste stap is dat je in VR de stap tussen realiteit en oefenruimte kunt zetten. En dat
is een belangrijke en interessante stap. Dus het is een tussenvorm tussen het echt oefenen en het een
beetje droogzwemmen.”

In VR kunnen patiënten ook situaties observeren of zelf in gesprek gaan met anderen zonder dat
ze daadwerkelijk naar buiten hoeven te gaan. Dit heeft ook weer positieve gevolgen voor de
veiligheid van patiënt, behandelaar en maatschappij, wat blijkt uit onderstaand voorbeeld, dat
werd gegeven door een behandelaar:
“Dat je in de forensische ggz toch met problematiek te maken hebt waarvan je denkt iemand die – nou
dan kom je weer bij die zedemisdrijven. Je gaat niet zeggen tegen een mens met pedofilie ‘joh ga eens
even kijken bij de speeltuin en ga kijken of je daar dan nog opgewonden van raakt of dat je daarmee
om kan gaan’. Nou, virtual reality zou daar een prima middel zijn gewoon om eens te ervaren wat doet
dat nou, gaat dat mij prikkelen of niet, of met agressie problematiek. Dat wordt ook al gedaan maar
dan kun je inderdaad heel mooi nabootsen van iemand gaat de kroeg in en gaat een gesprek aan, het
loopt uit de hand, hoe ga je nou reageren. Zonder dat er daadwerkelijk iemand schade oploopt. Dat
vind ik het hele grote voordeel van virtual reality.”

Een ander voordeel is dat er in VR continu geoefend kan worden met hetzelfde soort gedrag in
dezelfde situaties, zodat de kracht van herhaling optimaal benut kan worden. Dit werd in de
interviewstudie als volgt uitgelegd door een onderzoeker:
“Een ander voordeel is, je kan met virtual reality ook heel erg standaardiseren, dus je kan heel erg
steeds dezelfde situatie aanbieden, zonder dat er ruis is door variatie door omgevingsfactoren of
acteurs die je gebruikt. Dus je kan heel erg de omgeving standaard houden en dat heeft het voordeel
als je gedrag wil veranderen, hoe je gedragsverandering zeg maar door een interventie te werk
brengt, dan zou je met een gestandaardiseerde virtual reality omgeving kunnen zien of dat gedrag
inderdaad aanpast en dat dat dus niet een gevolg is van veranderingen in de omgevingsfactoren.
Standaardisatie en herhaling van gedrag, dat kan heel er in virtual reality.”

Naast het gebruik van dezelfde scenario’s, is het ook mogelijk om virtuele omgevingen en
scenario’s continu aan te blijven passen om ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wat er op
dat moment nodig is in de behandeling. Hierbij kan gedacht worden aan het geleidelijk toevoegen
van lastige stimuli zoals schreeuwende kinderen, agressief ogende mannen of drugs. Virtuele
omgevingen kunnen aangepast worden aan de individuele patiënt door middel van personalisatie.
De ene patiënt heeft bijvoorbeeld baat bij het oefenen met ruzies met mannen in kroegen, terwijl
de nadruk voor een andere patiënt moet liggen op geweld tegen partner of kinderen in de
thuissituatie. De behandelaar houdt in VR altijd de controle over wat er gebeurt in het virtuele
scenario zodat het optimaal aangepast kan worden aan de patiënt. Een cliënt zei hierover in de
interviews het volgende:
“Het grootste voordeel wat mij betreft is dat je de echte wereld kunt nabootsen en cliënten daardoor
veel meer in behandeling – hoe kan ik het nou goed verwoorden – dat je in de behandeling eigenlijk
veel meer de risicofactoren kan inbrengen en bij de hand kan nemen die er zijn voor forensisch
gedrag. Een cliënt die agressief wordt omdat zijn vrouw steeds op de rode knoppen drukt om maar wat
te noemen.”
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Een ander voordeel is dat VR gebruikt kan worden om bepaalde gebeurtenissen, ervaringen of
omgevingen te observeren. Zo kwam naar voren dat het voor veel patiënten nuttig zou kunnen zijn
om bepaalde spannende situaties te bekijken in VR voordat ze het daadwerkelijk gaan doen, als
een vorm van exposure. Voorbeelden zijn een drukke winkelstraat, het openbaar vervoer of de
supermarkt. Op deze wijze kunnen lastige situaties zo vaak als nodig is op een veilige wijze beleefd
worden. Een innovatieadviseur zei hierover het volgende:
“Want zie je bijvoorbeeld waarde daarin is dat ze op die manier mensen erop voorbereiden hoe ziet
een afdeling eruit, rust geven. Als iemand het heeft over de forensische psychiatrie, dan zien ze tralies
en dingen. Nou ja, je kan laten zien hoe een afdeling er echt uitziet. Maar je kan ook situaties laten
zien van een – hoe heet het, een situatieplaats, een vechtpartij, allemaal andere dingen creëren.”

Daarnaast kan de behandelaar de reacties en het gedrag van de patiënt op bepaalde virtuele
situaties of stimuli observeren en daar weer van leren. Denk bijvoorbeeld aan reacties op kinderen
in het geval van pedofilie, of drugsdealers bij verslaafden. Ook werd genoemd dat de behandelaar
zich door middel van VR wat beter in zou kunnen leven in de belevingswereld van een patiënt,
bijvoorbeeld in geval van een psychose, wat in de interviews werd aangegeven door een
onderzoeker:
“En in virtual reality zijn er ook heel veel leuke kleine games of achtige dingetjes of over psychoeducatie. Dat mensen ervaren, dat was een van de uitkomsten van het virtual reality project, dat
mensen graag willen dat een ander ervaart hoe het voor hen is.”

Een andere mogelijkheid die naar voren kwam is de mogelijkheid om VR in te zetten om personeel
te trainen om met lastige situaties om te gaan, bijvoorbeeld de-escalatie van agressieve patiënten.
Tenslotte benadrukten veel participanten en onderzoeken het belang van het ervaringsgerichte
aspect van VR. Zo heeft een groot deel van de forensische patiënten soms moeite met uitgebreid
reflecteren en het cognitieve aspect van de behandelingen, maar in VR ligt de nadruk op doen in
plaats van denken en praten, wat tot nieuwe inzichten voor patiënt en behandelaar kan leiden. Dit
werd als volgt verwoord door een innovatie-expert:
“En we zijn natuurlijk binnen de geestelijke gezondheidszorg, en ook binnen forensisch, maar ook in
het algemeen heel erg cognitief gericht, weinig ervaringsgericht. En ik zeg wel eens we zijn heel goed
in het meten, het analyseren en diagnosticeren, dat kunnen we heel goed. Maar de stap ernaar vinden
we eigenlijk nog een hele lastige stap. Want dat betekent eigenlijk dat je met gedragsveranderingen te
maken krijgt.”

Beperkingen
Omdat VR een relatief nieuwe toepassing is, zou er volgens de participanten weerstand bij
behandelaren kunnen zijn. Dit werd onder andere aangegeven door een innovatieadviseur:
“Nou ik zie wel dat het voor behandelaren wel iets is wat totaal uit hun comfortzone is. Omdat het
toepassen van een bepaalde technologie is en daar zijn ze nou net niet op geselecteerd. […] Ja ik zie
daar wel een soort spanningsveld maar ik denk dat het moet kunnen om die mensen op een bepaald
niveau te brengen, maar dat zal niet voor iedereen gelden. Ik denk de oude therapeut zal daar wel wat
moeite mee hebben. En je hebt ook van die mensen die sociale academie hebben gedaan, die geloven
heel erg in het praten en die zijn ook denk ik lastiger te overtuigen van de kracht ervan en die zullen
daar ook altijd wel negatief in blijven staan.”

Ook hebben de meeste behandelaren de benodigde technische vaardigheden die nodig zijn om te
werken met een interactieve, personaliseerbare toepassing nog niet. Veel participanten gaven aan
dat het gebruik van VR technisch gezien relatief ingewikkeld kan zijn. Daarnaast zou er ook sprake
kunnen zijn van weerstand bij behandelaren en zou een deel niet aan VR willen beginnen, onder
andere door koudwatervrees of onbekendheid. Verder werd benadrukt dat het gebruik van VR
invloed zal hebben op de rol van de behandelaar, wat als volgt in de interviews werd omschreven:
“Dus de leercurve is ook nog wel redelijk stijl om daarmee om te kunnen gaan. […] Het wordt ook een
andere rol voor een behandelaar. Het is meer een soort acteur machinebediener met kennis van
behandeling dan een traditionele behandelaar. Maar een van de problemen is dat we te veel
verwachten dat onze huidige behandelaar, geldt voor alle deze dingen, maar eventjes dat doen, weet
je wel. Er zit gewoon een hele andere frame of mind. Maar ook in het omgaan met technologie, dat
vraagt toch een hele andere instelling. De meeste mensen is dat niet van nature aangeboren. Dat is
interessant, een uitdaging.”

Het gebruik van VR vraagt om meer dan alleen technische vaardigheden; behandelaren moeten het
ook goed kunnen inbedden in de behandeling. Zo moeten ze weten hoe ze om moeten gaan met

33

patiënten die extreem reageren op situaties, moeten ze de VR-sessies goed kunnen laten
aansluiten op hun reguliere behandeling en moeten ze weten wanneer en waarom ze VR kunnen
starten, stoppen en bijstellen. Hiermee hangt samen dat er nog ethische vraagstukken zijn waar
over nagedacht moet worden, wat onder andere blijkt uit onderstaande quote van een
onderzoeker:
“ Er zijn ook allerlei ethische dilemma’s. Wat doe je met iemand die voor een verkrachtingsdelict
veroordeeld is in VR? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Wat mag je patiënten wel of niet aandoen in
een delict-georiënteerde behandeling als het gaat om sociale vaardigheden en je moet bij de
plaatselijke winkel op een nette manier leren vragen of je voor mag omdat je heel druk bent en snel
weg moet is wat anders. Maar daar waar meer delict-gerelateerde aspecten zijn is dat natuurlijk
ingewikkeld.”

Een praktische barrière die vaak werd genoemd waren de kosten voor de ontwikkeling van VRomgevingen en de aanschaf van apparatuur. Dit geldt met name voor interactieve, geanimeerde
toepassingen zoals die van CleVR, en wat minder voor 360-graden video’s. Een onderzoeker met
VR-ervaring zei hierover het volgende:
“Geld. Ja, het is best wel duur nog steeds om aan te schaffen. En ik denk dat dat zeg maar is waar het
vaak misloopt. Want heel veel mensen hebben er heel veel interesse in. Maar het duurt heel lang
voordat je iets ergens geregeld hebt of voordat je bij een instelling binnen bent. En dan lijkt toch vaak
ook niet voldoende geld beschikbaar voor dit soort dingen.”

Hiernaast kost het gebruik van VR extra tijd van behandelaren en patiënten. Doordat het gaat om
een nieuwe technologie waar veel behandelaren onbekend mee zullen zijn, moet er tijd worden
besteed aan training, maar ook aan het uitproberen. Verder kwam vooral uit de interviews naar
voren dat er nog relatief weinig ‘content’ is. Zo zijn er bijvoorbeeld nog relatief weinig bruikbare
360-graden video’s, maar dit geldt ook voor het interactieve systeem van CleVR. Virtuele
omgevingen kunnen nog niet voldoende gepersonaliseerd worden, wat onder andere door een
(voormalig) cliënt werd aangegeven:
“Als ik het heb over omgevingen ontwikkelen blijf je toch altijd bij de cliché-omgevingen hangen. En
een omgeving die wat meer tot verbeelding zou spreken of wat meer zou kunnen personaliseren, dat is
gewoon te duur voor alsnog. Dus weet je, personaliseren van zo’n virtual reality ding, daar gaat ook de
moeilijkheid in zitten denk ik. Je kunt nog zo veel blokjes bij elkaar doen, als je uiteindelijk maar kan
kiezen uit vijf uit elke groep dan heb je een aantal dingen die je individueel kan maken, maar het is
beperkt.”

Participanten vonden ook dat veel activiteiten op het gebied van VR gefragmenteerd zijn: overal
gebeurt wel iets, maar er is nog niet voldoende in samenwerking tussen instellingen. Tenslotte
werd aangegeven dat VR negatieve bijeffecten zou kunnen hebben. Hier is nog wel te weinig over
bekend vanuit praktisch en ethisch oogpunt. Voorbeelden zijn misselijkheid door de bril, maar
bijvoorbeeld ook seksuele opwinding bij pedoseksuelen door virtuele kinderen. Een
ervaringsdeskundige gaf hier het volgende voorbeeld over:
“Hoe langer ik ermee bezig ben hoe meer haken en ogen ik zie in de zin van dat het voor cliënten wel
eens te veel zou kunnen zijn. Ik vind het bijna een interventie op zich, aan zich moet ik zeggen. En dat
betekent nogal wat. Want als het iets met de persoon doet wat niet de bedoeling is, wil je hem dan
tien minuten later weer naar huis laten gaan? Terwijl hij misschien nog wel redelijk in de war is of
onder de indruk of verdrietig of heel boos weet je wel. Dus daar moet je allemaal aan denken. En er
staat niet voor niets reality, het is bijna realistisch, niet helemaal, daarom is het ook virtual.”
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3.2.2.2 Web-based modules
Stand van zaken
Bij web-based modules doorloopt een patiënt
meerdere behandel-gerelateerde modules, meestal
op een computer of laptop. De modules zijn vaak
gebaseerd op bestaande therapievormen,
bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of
mindfulness. Informatie kan op meerdere manieren
aangeboden worden, bijvoorbeeld tekst,
afbeeldingen, video, geluidsfragmenten of
interactieve opdrachten. Uit de interviews bleek dat
er in de Nederlandse forensische zorg met name
gebruik wordt gemaakt van Minddistrict. Andere
mogelijkheden zijn Karify of Therapieland. Binnen
Minddistrict zijn generieke modules beschikbaar, zoals ‘Sociale vaardigheden’ of ‘Opvoedtips’, maar
ook modules die meer gericht zijn op specifieke aandoeningen, zoals ‘ADHD: begrijp je ADHD’ of
‘Vaardigheidstraining trauma: focus op het nu’. Ook zijn er forensische modules, zoals ‘Delictketen
en delictpreventieplan’; ‘Op weg naar herstel’; ‘Positief zelfbeeld’; ‘Wat is mijn weg naar herstel?’;
‘Zinvol leven: waar wil ik naar toe?’ en ‘Geweld in je relatie’. Bij de auteurs van het huidige rapport
is geen gepubliceerd onderzoek bekend naar de inzet van web-based modules in de Nederlandse
forensische zorg. Wel kwam deze technologie vaak naar voren in het internationaal georiënteerde
literatuuronderzoek.
In het literatuuronderzoek werden meerdere typen interventies beschreven die als doel
hadden om delict-gerelateerde cognities of gedragingen te beïnvloeden via informatie, geschreven
opdrachten of oefeningen. Het grootste deel van deze interventies was gebaseerd op bestaande
therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, het transtheoretische model van
gedragsverandering of motivational interviewing. De studies richtten zich op een breed scala aan
doelgroepen, waaronder jeugddelinquenten (Levesque, Ciavatta, Castle, Prochaska, & Prochaska,
2012), plegers van huiselijk geweld (Levesque, Ciavatta, et al., 2012; Levesque, Driskell,
Prochaska, & Prochaska, 2008), gedetineerden met middelenmisbruik (Chaple et al., 2014; Elison,
Weston, Davies, Dugdale, & Ward, 2016) en adolescenten met problemen op het gebied van
alcoholgebruik en geweld (Cunningham et al., 2012; Cunningham et al., 2009; Ranney et al.,
2017). Uit de geïncludeerde effectonderzoeken kwam naar voren dat interventies vaak even
effectief waren als een bestaande behandelinterventie. Wel is er nog ruimte voor verbetering in de
kwaliteit van de effectstudies en is meer onderzoek nodig om goede uitspraken over werkzaamheid
te kunnen doen. Een vergelijkbare conclusie werd getrokken in een recente systematische review
en meta-analyse over de vergelijking tussen internet-based en face-to-face cognitieve
gedragstherapie voor psychiatrische en somatische stoornissen. Resultaten geven aan dat online
en face-to-face behandelingen gelijkwaardige effecten behaalden, maar dat meer onderzoek nodig
is om deze uitspraak verder te onderbouwen (Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper, & HedmanLagerlöf, 2018).
In onderstaande Figuur 6 staan de scores die participanten van de online vragenlijst
toekenden aan de mate van veelbelovendheid voor web-based modules. Deze gemiddelde score is
niet bijzonder hoog of laag in vergelijking met de scores voor andere technologieën.
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Figuur 6. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van web-based modules voor de forensische zorg (M=3.94; SD=.94).
Voordelen
Met name uit de vragenlijst kwam duidelijk naar voren dat een voordeel van web-based modules is
dat het op dit moment al veel gebruikt wordt binnen de (forensische) ggz, met name Minddistrict.
Een voordeel van web-based modules is dat patiënten zelfstandig buiten de afspraken kunnen
werken aan hun behandeling. Dat kunnen ze in principe op elk moment en elke plek doen, wat ook
in de interviews werd aangegeven door een patiënt:
“Wat ik het voordeel vind is dat je gewoon thuis, kijk ze hebben in het begin aangegeven we hebben
twee keuzes, of je doet het gewoon thuis of samen met één van ons. Toen heb ik gezegd laten we
eerst proberen dat ik het thuis doe. En het bevalt me heel erg goed en als er wat is dan weet ik het
altijd wel daar te bespreken. Dus ja, het voordeel ervan vind ik dat je gewoon rustig zelf kan typen.”

Een bijkomend positief gevolg is dat patiënten door zelfstandig te werken aan een online module
positieve veranderingen meer aan zichzelf toeschrijven in plaats van (alleen) aan de behandelaar.
Dit kan ook samenhangen met een groter gevoel van eigen regie over de behandeling, wat als
volgt werd uitgelegd door een behandelaar:
“Nou ja, het helpt denk ik wel, dat heb ik nog niet gezegd volgens mij, om de regie bij de cliënt heel
erg te houden. In een een-op-een gesprek heb je toch vaak als hulpverlener de neiging om dingen te
gaan invullen of te ondersteunen of te helpen. En ik vond dat dus bijvoorbeeld, ik heb een cliënt
gezegd van ‘Ik wil aan het eind van jouw behandeling een delictanalyse maar ik snap ook dat jij niet zo
iemand bent die zegt van ‘goh, we gaan dat samen doen’. Weet je, ga er mee aan de slag, en laat mij
maar weten wanneer het voor jou klaar is’. En dan gaan we het er wel over hebben. En daaraan kun ik
eigenlijk heel mooi zien dat hij eigenlijk heel duidelijk de link had gelegd van hoe zit het in elkaar, hoe
werkt het. Terwijl als we daar stap voor stap doorheen zouden zijn gegaan voor mij dat proces heel
helder zou zijn geweest, maar ik veel minder een beeld had gekregen hoe het bij hem eigenlijk al
direct zit. Dus ik vond dat een heel mooi iets om te zien hey, hoe zelfredzaam is iemand daarin, hoe
zelfstandig is iemand daarin, hoe zit de eigen bewoording daarin. Dus dat vond ik eigenlijk wel een
heel mooi proces om te zien. Als je dus echt de regie daar neerlegt, gebeuren er andere dingen dan
wanneer je het samen doet. Dus ik denk dat dat ook wel meerwaarde kan zijn.”

Daarnaast kan het voor patiënten makkelijker zijn om iets individueel op papier te zetten dan om
het face-to-face te vertellen aan een behandelaar. Het schrijven en werken aan andere opdrachten
kan ook weer leiden tot nieuwe inzichten die in een reguliere behandeling zonder web-based
modules niet waren ontstaan. Verder kan het ook een voordeel zijn dat naasten van de patiënt
mee kunnen lezen of werken aan de online behandeling en zo meer betrokken kunnen worden.
Verder kwamen er uit de interviews en artikelen ook wat meer praktische voordelen naar
voren. Zo werd aangegeven dat patiënten tijdens eventuele wachttijd voor hun behandeling alvast
kunnen starten met een online module. Dit kan ook weer leiden tot tijdsbesparing, zoals duidelijk
wordt uit onderstaand voorbeeld, gegeven door een innovatieadviseur:
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“Op een ander moment hebben we het gebruikt om mensen voor te bereiden op een intake door een
aan-de-slag-module te maken. ‘Oké, je bent nu aangemeld, maar wat betekent dat, wat houdt je
eerste intake in? Bereid je eens voor’. Psycho-educatie gegeven daarin, laten zien wat de voors en
tegens of wat je draagkracht draaglast is. En eigenlijk ook dat mensen letterlijk ook beslagen ten ijs bij
de intake kwamen. Het leuke dat je daarvan zag is dat je op dat moment de toegevoegde waarde heel
helder hebt van het intakegesprek. Dat was een bijvangst, want we wilden mensen zo goed mogelijk
voorbereid hebben op het intakegesprek. Dat intakegesprek bleek ineens nog maar een halfuur te
duren in plaats van een uur. En dan ook gelijk over de informatie te gaan, sommigen kwamen gelijk
binnen ‘dit kan ik goed, dit kan ik minder en dit heb ik van jullie nodig’. Dus het werd veel concreter
daardoor. De juiste informatie op het juiste tijdstip.”

Verder kunnen delen van behandelingen vervangen worden, wat weer reistijd bespaart. Het is ook
mogelijk dat patiënten door het gebruik van de web-based interventie minder face-to-face sessies
nodig hebben, wat tot meer tijdsbesparing leidt. Een ander voordeel is dat bepaalde onderdelen
van de behandeling, bijvoorbeeld psycho-educatie, gestandaardiseerd aangeboden kunnen worden.
Tijdens de afspraak kan er dan dieper ingegaan worden op specifieke zaken die extra belangrijk
zijn voor de patiënt. Een beleidsadviseur legde dit voordeel als volgt uit:
“Om een voorbeeld te noemen, als je het bijvoorbeeld hebt over psycho-educatie, we hebben
bijvoorbeeld te maken met iemand die autistisch is, of tenminste daar is sterk vermoeden van, of daar
is onderzoek naar in ieder geval. Dan zou je kunnen zeggen, geen enkel persoon met autisme is
hetzelfde. Want het zijn allemaal individuele personen en het autisme uit zich op een verschillende
manier, gradatie of dergelijke. Maar heel veel basis van autisme is hetzelfde. Als je dan psychoeducatie aanbiedt aan een patiënt dan zou je kunnen zeggen kan dat heel, in die zin kan dat kort en
efficiënt zijn als je zegt ‘meneer, mevrouw, hier hebben we een psycho-educatie module, ga u daar
eens in verdiepen. En mochten er specifieke vragen zijn of je herkent je niet of je wil er een voorbeeld
uitsplitsen, kom dan naar mij, dan kunnen we het er persoonlijk over hebben. De tijdswinst die je kan
boeken, en de kwaliteitswinst is dat je een heel mooi gestandaardiseerd aanbod hebt. Dus eigenlijk
alles wordt behandeld, de kwaliteit van de informatie is goed bepaald dus het is echt goed voor de
kwaliteit. En in de efficiëntie slag zou je kunnen zeggen dat 70% wat voor alle autisten een beetje
geldt he, wat de kenmerken zijn voor autisme, die worden al behandeld. En als behandelaar heb je
veel meer tijd en ook ruimte om je te focussen juist op dat specifiek deel van de situatie van deze
persoon met autisme.”

Daarnaast kan de structuur die in web-based modules zit helpend zijn. Dit geldt niet alleen voor de
patiënt, die daardoor een goed overzicht krijgt van waar hij of zij mee bezig is, maar zeker ook
voor de behandelaar, die aan de hand van de modules zijn of haar behandelingen kan structureren
of een rode draad aan kan blijven brengen. Tenslotte gaven participanten aan het grote aanbod
van modules van programma’s zoals Minddistrict als gevolg heeft dat er veel keuzemogelijkheden
zijn, waardoor er goed aan kon worden gesloten op individuele problematiek en behoeften van een
patiënt. Een behandelaar gaf een voorbeeld van hoe dit gedaan kan worden door een
gespecialiseerd team:
“Daar komt ook bij dat we tegenwoordig een aantal online-behandelaren hebben die je dan ook weer
kunt inzetten voor je behandeling als het ware. Als je iemand hebt die specifieke psychiatrische hulp
nodig heeft dan kan ik kijken of er een online-behandelaar beschikbaar is die ik daarvoor kan inzetten.
Dat zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen.”

Ook kunnen soms binnen modules zaken verwijderd, toegevoegd of aangepast worden, waardoor
er ook binnen modules kan worden gepersonaliseerd.
Beperkingen
Ondanks de voordelen, gaven veel participanten aan dat de modules nog niet zo veel gebruikt
worden als mogelijk zou zijn. Niet elke organisatie promoot bestaande web-based modules
voldoende of biedt de juiste technische en inhoudelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm
van trainingen. Daarnaast zijn er behandelaren die niet online behandelen, bewust of onbewust.
Een deel van de behandelaren heeft niks met deze wijze van behandelen doordat ze het
bijvoorbeeld te onpersoonlijk vinden, maar ook komt het voor dat behandelaren er simpelweg niet
aan denken omdat het gebruik van modules niet in hun systeem zit. Dit komt naar voren in de
volgende quote van een innovatiespecialist:
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“Nou ten eerste zie ik het is nog niet echt ingeburgerd in het proces zal ik maar zeggen. Dus mensen
zien het vaak nog als een manier van werken die daar bovenop komt, dus ze moeten nog iets doen,
dus het wordt nog vaak gezien als juist in die zin een belemmering. Het zoveelste wat ze moeten.”

Het ècht inbedden van web-based modules in de behandeling vraagt om een rolverandering en
specifieke vaardigheden van de behandelaar, die niet (nog) iedereen bezit. Voorbeelden zijn het
omgaan met patiënten die halverwege stoppen, het geven van feedback op opdrachten, of het
bespreken van de module tijdens afspraken. Een behandelaar zei het volgende over het online
feedback geven:
“Ik denk dat een van de lastige stukken erin is denk ik verbale communicatie. En je mist non-verbale
communicatie. Als ik een feedback schrijf weet ik niet hoe die aankomt. Dat kan ik niet zien. Ik kan
niet zien wat er gebeurt met die ander op dat moment. En dan kan ik er nog een smiley inzetten als ik
een grapje bedoel.”

Daarnaast komt het relatief vaak voor dat patiënten niet willen beginnen met een module vanwege
een gebrek aan motivatie of wel beginnen, maar dan al snel stoppen. Dit kwam ook uit de
resultaten van de vragenlijst naar voren:
“Tot nu toe blijkt EMH/Minddistrict niet goed aan te sluiten bij de behoefte van mijn patiënten. Het
roept iets schools en onpersoonlijks op, ze voelen zich niet voldoende gehoord en kunnen zich er niet
toe zetten.”

Een veelgenoemde beperking van web-based modules, is de nadruk op geschreven taal en de
benodigde cognitieve vaardigheden. Dit sluit niet altijd even goed aan op de vaardigheden van een
deel van de (grotendeels laagopgeleide) forensische patiëntenpopulatie, zoals blijkt uit
onderstaande quote van een innovatieadviseur en tevens behandelaar:
“En ook als je het hebt over de web-based modules, die zijn vaak tekstueel gericht, onze doelgroep of
die doelgroep is over het algemeen zit daar toch nog wel een hiaat. En wat je ziet is dat die denk ik
ook nog wel geregeld overschat worden. Omdat je een discrepantie tussen performaal en verbaal IQ
ziet en ze behoorlijk streetwise zijn.”

Ook vereist het zelfstandig werken aan modules een bepaalde mate van zelfdiscipline, wat
eveneens niet aansluit bij een groot deel van de forensische patiënten. In een interview verklaarde
een cliënt het als volgt:
“En ik merk aan mezelf dat zodra er dingen zijn waardoor ik er niet aan toekom om die module in te
vullen, dat ik het dan ook voor me uit ga schuiven. Dus je moet wel een soort van, ja hoe noem je dat,
eigen agenda hebben of dat je het gewoon standaard opneemt in je dagelijkse of je wekelijkse
programma, laat ik het zo maar noemen. En met een face-to-face gesprek heb je gewoon een afspraak
en weet je dat je op dat moment aanwezig moet zijn. Dus het is meer – ik kan niet goed op het woord
komen. Ja, vrij, er is minder een stok achter de deur voor mijn gevoel.”

Verder bezitten niet alle patiënten de benodigde digitale vaardigheden en apparatuur, bijvoorbeeld
een computer met internetverbinding. Daarnaast werd aangegeven dat de toegevoegde waarde
van het inzetten van bepaalde modules niet altijd even duidelijk was voor een patiënt of
behandelaar, wat inhoudt dat de modules vaak niet expliciet aan behandeldoelen zijn gekoppeld.
Ook zijn er wat meer praktische beperkingen. Zo kost het tijd om bijvoorbeeld de module
te leren kennen, de benodigde vaardigheden op te doen en het te blijven gebruiken in de
behandeling. Gezien de hoge ervaren werkdruk die een groot deel van de behandelaren ervaart
kan dit een probleem vormen. Een behandelaar die werkt met eHealth zei het volgende over het
inplannen van web-based modules:
“Ik moet mijn tijd anders indelen. Ik moet er ruimte voor maken. In alle ad hoc dingen betekent het
dat ik er nog wel iets mee moet doen. Ik zou eigenlijk in mijn agenda een digitaal spreekuur dingetje
in moeten voegen.”

Daarnaast worden programma’s die momenteel worden gebruikt niet altijd als even
gebruiksvriendelijk en overzichtelijk ervaren. Ook ontbreekt vaak de koppeling met bestaande
structuren, zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Een behandelaar zei hier het
volgende over:
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“En dan wel, bij ons, als ik dan uitleg hoe Minddistrict gaat, ik moet naar de cliënt gaan, daar moet ik
een emailadres van hebben, en ik moet daar een dossiernummer aan koppelen. Dan moet ik dat
dossiernummer en dat emailadres moet ik doorsturen aan iemand. Die iemand maakt dan een account
aan, die iemand stuurt dan ook een linkje naar die cliënt. Die cliënt moet dat weer aanvinken om in
dat dossier te kunnen. Vervolgens doet die dat dan niet, dan moet het weer terug naar iemand anders.
Weet je, daar zit een hele administratieve organisatie omheen.”

Als modules klinisch gebruikt worden, kunnen er problemen zijn met internettoegang, wat onder
andere door een cliënt werd aangegeven:
“En dan kom ik ook meteen op het tweede punt, want de web-based modules die nu aangeboden
worden die moet ik op een speciale, beveiligde internetverbinding doen. Er is hier wifi in het pand
maar die wordt niet opengesteld voor de cliënten hier. En dat beperkt het wel. Ik begrijp het idee
erachter. Aan de andere kant vind ik het nogal achterhaald, dat hier nog steeds geen wifi in dit pand
is. Want het jaagt mensen ook op kosten namelijk. Omdat je er een data abonnement voor moet
aanschaffen. Nou is het wel zo, er zijn computers op de afdeling, maar stel dat je met z’n zevenen
web-based modules doet en er is één computer. Ja, dan zie ik wel wat problemen.”

Ook moet er wat betreft privacy op gelet worden dat andere patiënten niet mee kunnen kijken als
de patiënt werkt aan een module op een computer. Ook bij ambulante patiënten kunnen
problemen met privacy ontstaan, bijvoorbeeld als naasten ongewenst meekijken of inloggen.
Tenslotte zijn er, net als bij andere eHealth technologieën, financiële barrières, wat onder andere
werd aangegeven door een beleidsadviseur:
“Wat ik dan niet meeneem in dat verhaal is dat eHealth natuurlijk ook behoorlijke ontwikkelkosten
heeft. En dit voordeel haal je natuurlijk alleen als het in voldoende massa wordt gebruikt. Kijk als we
zeggen dat ding kost €50.000 en een normale psycho-educatie ik weet niet, laten we zeggen een
simpele rekensom, dat zou €150 kosten. Ja dan moet je dit alweer enkele honderd keren doen voordat
je dat voordeel kan gebruiken. En daarin zie ik nog, de massa van het gebruik is nog zo laag dat ik
denk theoretisch is er een hoop winst te behalen, maar in de praktijk valt het soms nog een beetje
tegen.”

3.2.2.3 Beeldbellen
Stand van zaken
Beeldbellen heeft betrekking op gebruik van
technologie (bijvoorbeeld computers, tablets of
laptops) om gebruikers direct met elkaar te laten
communiceren, onafhankelijk van locatie. Het
voornaamste doel van deze synchrone
communicatietechnologie is het bieden van een
alternatief voor in-person communicatie, dus is er
sprake van geluid, video of eventueel tekst. Hoewel
beeldbellen ingezet kan worden om professionals
onderling te laten overleggen, ligt de nadruk in dit
rapport op het gebruik van beeldbellen voor de
behandeling. Er zijn meerdere programma’s
beschikbaar voor beeldbellen, bijvoorbeeld Skype,
Viber, Facetime, Google Hangouts of de beeldbelfunctie van Whatsapp. In verband met de
veiligheid van de verbinding zijn niet alle beeldbelprogramma’s even geschikt voor
behandelcontact. Uit onderzoek naar beeldbellen in de ggz in het algemeen komt onder andere
naar voren dat behandeling via videotelecommunicatie klinische uitkomsten en een mate van
tevredenheid heeft die overeenkomt met die voor reguliere, in-person zorg. Dit geldt onder andere
voor depressie, angststoornissen, PTSS, middelenmisbruik, paniekstoornis, en ADHD (Hilty et al.,
2013; Mishkind, SPHR, Waugh, & Hubley, 2018). Hierbij werd echter wel genoemd dat de
tevredenheid of attitudes van behandelaren vaak lager uitvallen dan bij reguliere zorg (Mishkind et
al., 2018).
In het literatuuronderzoek zijn relatief veel onderzoeken naar beeldbellen in de forensische
zorg naar voren gekomen. Opvallend hierbij is dat het grootste deel van de onderzoeken hiernaar
werd uitgevoerd in landen met een grote geografische spreiding, zoals Australië of de Verenigde
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Staten. Dit kan verklaard worden door de grote afstanden die vaak afgelegd moeten worden,
waardoor beeldbellen een duidelijk voordeel kan hebben: patiënten of (gespecialiseerde)
hulpverleners hoeven niet lang te reizen om elkaar even te spreken, maar kunnen dit via
beeldbellen doen. Hoewel de geïncludeerde studies allemaal dezelfde type technologie gebruikten,
verschilden de doelen en doelgroepen. Zo werd beeldbellen in de forensische zorg in het algemeen
besproken (Adjorlolo & Chan, 2015; Batastini, McDonald, & Morgan, 2013; Miller et al., 2005;
Miller, Clark, Veltkamp, Burton, & Swope, 2008; Sullivan, Chapman, & Mullen, 2008), maar ook
werd er onderzoek gedaan naar specifieke doelgroepen zoals patiënten met een verslaving
(Batastini, King, Morgan, & McDaniel, 2016), gevangenen met psychiatrische problemen, of
schizofrene forensische patiënten en hun familie (Absalom-Hornby, Gooding, & Tarrier, 2012;
Absalom‐Horby, Hare, Gooding, & Tarrier, 2012). Onderzoeken geven aanleiding om aan te nemen
dat beeldbellen tot meer efficiëntie zou kunnen leiden (mits goed geïmplementeerd), maar dat er
weinig tot geen behandelinhoudelijke voordelen zijn die zonder beeldbellen niet behaald zouden
kunnen worden. Uit het interviewonderzoek blijkt dat beeldbellen in veel forensische instellingen in
Nederland wordt ingezet, bijvoorbeeld bij FACT-teams of binnen ambulante behandelingen. Wel is
er veel verschil in hoe positief deze ervaringen zijn: terwijl sommige participanten erg enthousiast
waren en het contact als (bijna) even goed als face-to-face gesprekken ervaarden, was dit niet bij
iedereen het geval.
In Figuur 7 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor beeldbellen. Deze gemiddelde score is relatief hoog in vergelijking
met de scores van de andere technologieën.

Figuur 7. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van beeldbellen voor de forensische zorg (M=4.05; SD=.96).
Voordelen
Een belangrijk voordeel van beeldbellen ten opzichte van telefonisch contact of e-mail is dat er
meer visuele informatie verzameld kan worden. Zo kan een behandelaar bijvoorbeeld zien hoe
iemand erbij zit, of de medicatie in wordt genomen en hoe de woonkamer er uit ziet. Ook voor
patiënten kan dit voordelen hebben. Er kan bijvoorbeeld getoond worden hoe een kamer waar ze
binnenkort naar toe zullen verhuizen er uit ziet, en er kan vanuit een gesloten instelling
gebeeldbeld worden met het thuisfront zodat het wat persoonlijker aan kan voelen dan alleen
telefonisch contact. Ook kan het dienen als brug tussen klinische en ambulante zorgverlening, zoals
in onderstaande quote van een behandelaar wordt uitgelegd:
“Wij zeggen eigenlijk van als je van de ene kliniek naar de andere kliniek gaat, of je gaat naar een
beschermde woonvorm, of je gaat op jezelf wonen. Er zit eigenlijk een heel groot gat tussen
hulpverlening en een ambulant stuk. En dat wordt wel opgenomen door de ambulante nieuwe
werknemers, maar je werkrelatie die je hier opgebouwd hebt, er is ook onderzoek naar gedaan dat
daar eigenlijk de grootste recidivekans in zit, ja daar is dit echt wel een ideaal instrument voor om
daar iets in te doen.”

Ook kan het voor de patiënt veiliger voelen om vanuit een vertrouwde omgeving zoals zijn of haar
eigen huis te beeldbellen met een behandelaar, in plaats van het gesprek in een onbekende
behandelkamer te voeren, wat ook werd aangegeven door een innovatieadviseur:
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“Daar hebben we onderzoek naar laten doen door Trimbos en daar werd geen effect gemeten, ook niet
negatief, op de behandeling. Het enige wat mensen zeiden was dat ze het wel lekker vonden dat ze
lekker thuis konden, het voelde wel veilig dat je altijd kon bellen.”

Daarnaast kunnen gesprekken die via beeldbellen verlopen meer ‘to the point’ zijn omdat minder
bijzaken worden besproken. Patiënt en behandelaar kunnen dan nog steeds het gevoel hebben
‘echt’ contact te hebben en bij elkaar in de kamer te zitten. Tenslotte komt uit de artikelen en
interviews naar voren dat efficiëntie een groot voordeel is: er is minder reistijd voor patiënt en/of
behandelaar en de gesprekken kunnen korter verlopen. Zo kan het bijvoorbeeld makkelijker zijn
om een externe behandelaar te betrekken, wat in onderstaande quote van een behandelaar naar
voren komt:
“Nou ja ik zie voordelen op het moment dat je hier te maken hebt met echt psychiatrische
problematiek en dan heb ik het ook over bipolaire stoornis of schizofrenie en je wil daar een
deskundige behandelaar vanuit de reguliere ggz bij betrekken. Nou dan kan beeldbellen en skypen een
prima middel zijn.”

Tenslotte werd in de vragenlijst door meerdere deelnemers aangegeven dat beeldbellen in hun
instelling succesvol in is gezet en zijn toegevoegde waarde ruimschoots heeft bewezen.
Beperkingen
De meeste nadelen van beeldbellen die naar voren kwamen uit de interviews, de vragenlijst en het
literatuuronderzoek kwamen voort uit de vergelijking met face-to-face gesprekken. Zo werd
aangegeven dat er door beeldbellen informatie gemist kan worden, bijvoorbeeld gefrunnik onder
tafel of iemands geur. Ook gaven participanten aan dat ze beeldbellen als kil zagen en dat het
menselijk contact niet kon vervangen, wat mogelijk een negatieve invloed op de behandelrelatie
kunnen hebben. Dit werd als volgt omschreven door een ervaringsdeskundig behandelaar:
“Skype, vind ik sowieso minder omdat de kans bestaat dat het intermenselijk contact daarmee
verwaterd. Ik bedoel het zou nog wel makkelijk zijn voor iemand om in plaats van het echte contact
met de hulpverlener of met de ervaringsdeskundige even een skype telefoontje te doen. En dat vind ik
een nogal koude manier waarop ook bespaart kan worden en zo. Weet je, ik zou het een hele slechte
manier vinden om uren te maken, minuten. En wat is het dan, is het dan direct of indirect schrijven?
Het lijkt mij heel kil.”

Daarnaast bleek niet elke behandelaar of patiënt het prettig te vinden om beeld te bellen. Verder
werd aangegeven dat het mogelijk is dat een patiënt tijdens het beeldbellen emotioneel wordt,
bijvoorbeeld extreem boos of in paniek. In de behandelkamer kan iemand niet gelijk weg zijn,
maar bij beeldbellen is het mogelijk dat een patiënt oplegt en er geen contact meer mogelijk is,
wat geïllustreerd wordt door onderstaande uitspraak van een psycholoog:
“En ik zit te kijken als iemand bijvoorbeeld bij beeldbellen boos wordt, dan in een keer boos de
verbinding verbreekt, dan heb je ook echt direct helemaal geen contact meer. Dan is de vraag hoe erg
is dat. Beter dat iemand hier boos wordt en een stoel door de kamer gooit.”

Naast deze wat meer inhoudelijke nadelen werden er ook meer praktische beperkingen
gevonden. Zo kan er sprake zijn van verbindingsproblemen vanwege bijvoorbeeld slechte wifi,
waardoor het beeld kan bevriezen of het geluid te slecht is. Dit veroorzaakt irritatie en kan ten
koste gaan van de inhoudelijke kwaliteit van het gesprek. Dit punt werd ook aangestipt werd door
een behandelaar:
“Nou mijn ervaring tot nu toe is dat de kwaliteit van het skypen en beeldbellen bijzonder beroerd is,
dat het gewoon regelmatig wegvalt en uitvalt. Maar daarmee is het een onbetrouwbaar middel. Je wil
het inzetten om een goede verlofbegeleiding te bieden, dan moet je er ook 100% op kunnen
vertrouwen dat dat werkt. Dan moet het niet zo zijn van hopelijk hebben we beeld, maar ja anders
gaan we wel bellen. Nee, dat komt gewoon niet geloofwaardig over. Dus dat, ik vind het te
onbetrouwbaar.”

Daarnaast is het binnen gesloten instellingen als tbs-klinieken of FPK’s op dit moment niet altijd
praktisch mogelijk om te beeldbellen vanwege bijvoorbeeld computerverboden of het ontbreken
van een internetverbinding. Ook bestaat er het risico dat anderen meeluisteren met gesprekken.
Tenslotte heeft niet elke patiënt (of behandelaar) beschikking over de juiste apparatuur om te
beeldbellen.
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3.2.2.4 Mobiele apps
Stand van zaken
Mobiele apps zijn downloadbare programma’s die op
de smartphone of eventueel tablet gebruikt kunnen
worden en gebruikers dus altijd bij zich (kunnen)
hebben. In dit project vallen apps die een directe
bijdrage aan de behandeling leveren hieronder. In
principe is het mogelijk om sommige web-based
modules (bijvoorbeeld Minddistrict) ook als app te
gebruiken, maar in dit project wordt met name
gedoeld op apps die zich met name op één doel of
onderwerp richten, bijvoorbeeld risicotaxatie,
mindfulness of beweging. Uit het huidige
literatuuronderzoek is slechts één ‘viewpoint artikel
over mobiele apps naar voren gekomen waarin geen concrete resultaten of producten naar alleen
potentiële voordelen werden besproken (Bath et al., 2018). Meer is bekend naar de inzet van apps
in de ggz in het algemeen. Zo werd in het rapport over zelfmetende justitiabelen van Cornet,
Mandersloot, Pool, and De Kogel (2017) genoemd dat onderzoek is uitgevoerd naar apps binnen de
verslavingszorg (Beckjord & Shiffman, 2014; Humphris & Baldacchino, 2016), bij de behandeling
van eetstoornissen (Juarascio, Manasse, Goldstein, Forman, & Butryn, 2015) en angststoornissen
(Sucala et al., 2017). Uit een review uit 2013 bleek dat apps veelbelovend lijken te zijn in het
reduceren van bepaalde aandoeningen zoals depressie, stress, angst en wellicht middelengebruik
(Donker et al., 2013). Wel wordt, ook door recenter onderzoek, aangegeven dat meer goed
onderzoek nodig zodat meer inzicht wordt verkregen in effectiviteit (Bakker, Kazantzis, Rickwood,
& Rickard, 2016; Donker et al., 2013). In de reguliere ggz worden er meerdere soorten apps
gebruikt. Zo worden er apps ingezet voor cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld de 5g-app),
mindfulness (bijvoorbeeld Headspace), activering bij depressie (bijvoorbeeld Goalie) of
commerciële apps om levensstijl te verbeteren (bijvoorbeeld Runkeeper).
In de forensische zorg is geen (effect)onderzoek naar mobiele apps geïdentificeerd in het
literatuuronderzoek. Wel zijn er enkele apps ontwikkeld die specifiek gericht zijn op de forensische
zorg. Een voorbeeld hiervan is de HKT zelfscore app, ontwikkeld vanuit een KFZ project door de
Woenselse Poort en de Pompestichting. Deze app is gebaseerd op de risicotaxatie-instrumenten
HKT-R en HCR-20V3 en heeft als doel om cliënten zelf hun sterke en zwakke punten te laten
onderzoeken om zo de eigen behandelvoortgang te kunnen volgen. Een andere app die vanuit een
KFZ-project is ontwikkeld, is de VerlofHulp app, ontwikkeld door Transfore en GGZ-NHN. Op basis
van verlofdoelen en risicofactoren stelt de app op gezette tijden vragen. De patiënt kan daarmee
aangeven hoe het met hem of haar gaat ten opzichte van een bepaalde factor. Doelen zijn het
ondersteunen van patiënten tijdens verlof, het bespreken van moeilijkheden met behandelaren en
het vergroten van het gevoel van eigen regie bij de patiënt. Daarnaast kunnen apps die voor
andere vormen van ggz zoals verslavingszorg of depressiebehandeling zijn ontwikkeld worden
ingezet, en kan gebruik gemaakt worden van commerciële apps zoals Runkeeper, Pokémon Go of
een app om de gebruiker aan medicatie te herinneren.
In Figuur 8 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor beeldbellen. Zoals te zien is wordt er niet laag gescoord en
vonden bijna alle respondenten mobiele apps veelbelovend of erg veelbelovend, wat ook de relatief
lage standaardafwijking verklaart.
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Figuur 8. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van mobiele apps voor de forensische zorg (M=4.35; SD=.55).
Voordelen
Een voordeel van mobiele apps dat veel werd genoemd was de toegankelijkheid: een mobieltje heb
je (bijna) altijd bij je, dus ook op momenten waarop het even lastig is en er behoefte is aan
ondersteuning. Ook kan de patiënt zo meer met de behandeling bezig zijn, buiten de vaste
afspraken met behandelaar, wat ook wordt aangegeven door een ervaringskundige behandelaar:
“Het is niet gekoppeld echt aan een persoon, dat maakt dat je ook een beetje kunt gaan
experimenteren. Stel nou je drukt in ‘ik kom tegen een crisis aan’, wat adviseren ze me dan, weet je
wel. Dus je kunt spelenderwijs ook eens kijken van wat zou ik doen in zo’n situatie. Dus dan tik ik wat
dingetje in en dan kom ik uiteindelijk bij wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn of meerdere
zelfs. Welke manier ik kan hanteren. Dus ik ken die vaardigheden al en ik ken die manieren maar het
is fijn als je dat even op kan halen want het is niet allemaal meteen direct beschikbaar. Dus ik zie het
als een enorme toevoeging, mobiele apps, ja.”

Mobiele apps zijn daardoor een laagdrempelige, makkelijke behandelmethode. In de vragenlijst
was dit één van de voordelen die het duidelijkst naar voren kwam. Doordat de patiënt via de app
zelfstandig, op een plek waar hij of zij zich comfortabel voelt en op momenten wanneer het goed
uitkomt aan de behandeling kan werken, kan dit de autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel
vergroten. Hierdoor kan een patiënt eventuele effecten ook makkelijker aan zichzelf toeschrijven in
plaats van alleen de behandelaar. Een ander voordeel is dat patiënten zonder dat de omgeving het
doorheeft en mee kan kijken makkelijk een app erbij kan pakken om informatie op te zoeken of in
te voeren, wat wordt uitgelegd door een psycholoog:
“Het is heel anoniem, kun je ook hele kwetsbare dingen dus doen. Er staat niemand meer gek te kijken
als jij in het café staat en denk ‘ooh, wat ging ik ook alweer zeggen waarom ik niet wil drinken’ bij
wijze van spreken. Want ja, je bent gewoon je whatsappjes aan het lezen. “

Dit kan ook op momenten waarin een patiënt het lastig heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een
app die tips om te ontspannen geeft of het invullen van een dagboek via een app, wat door een
beleidsadviseur werd uitgelegd:
“Dagboeken, daar hebben we het eigenlijk al een beetje kort over gehad. Met name het in kaart
brengen van bepaald gedrag. Wat het belangrijke voordeel daarvan is, niet alleen dat je actuele
informatie krijgt, dus dat je een stukje ruis minder krijgt. Je vraagt een patiënt ook op een bepaald
moment, op dat moment vertellen wat er aan de hand is. Maar patiënten brengen ook zelf de ernst of
de aard van hun problematiek in kaart. Ik kan tegen een patiënt zeggen ‘dat drugsgebruik van jou is
echt een fors probleem’ en dan zou een patiënt kunnen zeggen ‘nou ja, dat kan ik me ook wel
bedenken’. Als je bij gaat houden en je komt erachter, als je elk uur wordt gevraagd ‘hoeveel joints
heb je gebruikt’ ofzo, en je gaat het zelf optellen, dan breng je eigenlijk je probleem in kaart. Dat
versterkt ook behandelmotivatie. Dat vind ik een belangrijk voordeel van dagboeken.”

Door het verzamelen van informatie in context, bijvoorbeeld via een dagboek, kunnen patiënt en
behandelaar tot nieuwe inzichten komen die van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling. In
de behandelkamer kan het namelijk lastig zijn voor de patiënt om dit soort informatie terug te

43

halen. Dit wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak van een onderzoeker die ervaring heeft
met ontwikkeling van technologie:
“We hebben de app nu ook gekoppeld dat je de data kan uitlezen en naar een web-based applicatie
kunt sturen. Dus de behandelaar heeft daar een behandelaren-dashboard zeg maar. En die kan alle
signalen die de app uitgeeft inventariseren. Hij inventariseert ook wat die cliënt er vervolgens mee
gedaan heeft, of die een spelletje heeft gedaan of een ontspanningsoefening of wat dan ook. Dus dat
kan meegenomen worden in de sessie, in de behandelkamer zeg maar. Dus voor de behandelaar heeft
het ook gewoon een directe nut omdat je dat kunt bespreken.”

Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden om de behandeling te verbeteren zijn er ook
enkele praktische voordelen. Zo is een mobiele app toegankelijk: het zou laagdrempeliger kunnen
zijn om een app te openen dan naar een afspraak met een behandelaar te gaan. Daarbij zijn veel
apps relatief makkelijk en intuïtief te gebruiken en sluit het aan op de huidige maatschappij, waarin
voor bijna alles een app bestaat, zoals wordt uitgelegd door een behandelaar:
“Maar het is zeker een mooi hulpmiddel en past in onze tijd. We hebben allemaal apps. Apps om te
sporten, apps om niet te veel te eten, apps om – nou ja goed, bedenk het. Dus ja, logisch dat er ook
voor psychoses noem maar op dat daar ook apps voor zijn. Vind ik heel logisch.”

Naast apps die specifiek ontwikkeld zijn voor het forensische veld, kan ook gebruik gemaakt
worden van bestaande apps. Dit kunnen apps zijn uit andere takken van geestelijke
gezondheidszorg, maar ook bredere apps die bijvoorbeeld gericht zijn op beweging of gezond eten,
zoals een onderzoeker uitlegde:
“Gisteren was ik bij een overleg over nieuwe onderzoeksvragen, daar kwam ook voeding weer naar
voren. Er zijn hele goede apps voor voeding. Overgewicht is een probleem voor toch een redelijk
aantal patiënten, slechte etensgewoontes, probleem voor een aantal patiënten. En voeding heeft
invloed op gedrag. We kunnen ook de Fit-app of fitbits of whatever, gebruiken patiënten ook. En dat
kun je ook zien als een vorm van behandelen. Als iemand goed in zijn vel zit is er minder reden om
stoute dingen te doen denk ik. Is mijn mening. Breder kijken dan forensisch.”

Doordat er veel apps zijn kunnen ze responsief in worden gezet zodat er goed wordt aangesloten
bij de individuele patiënt en de fase van de behandeling. Tenslotte zouden apps papierwerk kunnen
vervangen.
Beperkingen
Uit de interviews bleek dat veel apps die zijn ontwikkeld voor het forensische veld op de plank
blijven liggen en niet bekend zijn bij het grootste deel van het werkveld. Daarnaast kwam naar
voren dat als een app gebruikt wordt, patiënten vaak niet beginnen of voortijdig stoppen met het
gebruik. Ook is nog weinig bekend is over hoe een app precies ingezet moet worden in de
behandeling, bijvoorbeeld hoe verzamelde data gebruikt moet worden in de gesprekken of wanneer
er met welke app bij wie gestart moet worden. Er zijn weinig tot geen protocollen over hoe apps
ingebed moeten worden in de forensische behandeling en het is lastig om te bepalen welke app
goed aansluit bij een bepaald type patiënt en/of behandeldoel. Een onderzoeker zei hier het
volgende over:
“Er hoort ook bij hoe – dat komt natuurlijk omdat apps nog nauwelijks evidence-based zijn, iets van
een fundament hebben van wat nou wel of niet klopt en wat waar is en wat wel helpt. Waardoor we
soms te laat zijn. Ik merk dat nu, we hebben net de verlofapp een aantal keer weer proberen in te
zetten, dan zie je gewoon dat we dan net weer te laat zijn. Dat we het iets eerder hadden moeten
doen. Of het wat zou zijn weet je niet, maar dan ben je gewoon qua timing te laat. Dus de afstemming
op de behandelvragen die er zijn.”

Verder werd aangegeven dat behandelaren wat huiverig kunnen zijn en vaak veel risico’s zien,
bijvoorbeeld een patiënt die foute informatie geeft, interpretatie van gegevens, of als iemand
tijdens het verlof een app gebruikt maar alsnog recidiveert, wat wordt uitgelegd door een
onderzoeker:
“Mobiele apps. Waarom ik zucht is omdat ik de indruk heb dat er heel veel koudwatervrees is. En dat
heeft met de doelgroep te maken, met forensisch te maken want bijvoorbeeld voor de verlofapp. De
vraag al, kunnen we verantwoordelijk gehouden worden als een patiënt tijdens verlof recidiveert terwijl
die met de verlofhulpapp op verlof was? Sorry, ja, nee, natuurlijk, maar niet de app. Weet je, ze zien
meer de bedreiging dan de kansen. En dat heeft met de doelgroep te maken.”
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Ook werden enkele praktische nadelen geïdentificeerd. Een belangrijk punt was het
verdienmodel: het forensische veld is relatief klein, terwijl de ontwikkelkosten voor een goede app
hoog zijn. Een voorbeeld hiervan werd gegeven door een innovatieadviseur:
“Alleen het is een briljante mislukking, want hij werkt echt wel goed maar hij komt niet van de grond.
Een van de redenen is wie gaat hem onderhouden. En wij als instelling zijn geen software boel. De
markt is te klein om het op te pakken. Dus die zegt ja is goed, maar dat kost je zo veel. Dan zie je dat
de hoeveelheid dat het gebruikt wordt best wel veel is maar niet opstaat tegen de kosten. En dan krijg
je het kostenaspect waardoor je het niet rond krijgt.”

Gezien er veel bestaande, goede apps zijn, zijn gebruikers vaak kritisch en hebben hoge
verwachtingen van de vormgeving en kwaliteit. Als die niet vervuld worden, kan dit betekenen dat
er met gebruik gestopt wordt. Echt goed design komt echter vaak met hoge kosten. Daarnaast
moet ook rekening gehouden worden met het onderhouden van de app, het herstellen van
mogelijke bugs en het continu blijven updaten en door-ontwikkelen om goed aan te blijven sluiten
bij de zorg en de technische ontwikkelingen. Een praktische beperking die hieraan is gerelateerd
werd door een onderzoeker benoemd:
“Verder, we hebben de app nu ontwikkeld voor iPhone-gebruikers. Dat is een vrij dure telefoon dus de
meeste cliënten hebben geen iPhone maar een Android. Die wordt nu ontwikkeld. Maar er zijn zo veel
verschillende Android toestellen dat we gewoon voor de versies die het meeste gebruikt worden, daar
hebben we voor ontwikkeld maar ja, er zijn zo veel toestellen. Dus je moet heel veel geld hebben zeg
maar om ook gewoon te kunnen onderhouden en ook beschikbaar te maken voor de verschillende
Android toestellen. Dat vind ik een nadeel.”

Verder vindt niet iedereen het handig of prettig om lange stukken tekst te typen in een app. Ook is
het hebben van een smartphone een noodzakelijke voorwaarde, wat niet altijd vanzelfsprekend is
bij de forensische patiëntenpopulatie. Ook zijn er nog ethische vraagstukken, bijvoorbeeld over
privacy: wat voor info mag een app verzamelen, wat gebeurt er met die informatie, wie is eigenaar
van de data, et cetera.

3.2.2.5 Wearables
Stand van zaken
Onder wearables worden apparaten verstaan die op
het lichaam of in de kleding gedragen kunnen
worden en zo deel (kunnen) worden van de
gebruiker. Wearables meten vaak iets aan de
gebruiker, bijvoorbeeld het aantal stappen of de
hartslag. Daarnaast kunnen ze ook feedback geven
wanneer bepaalde waardes (niet) worden gehaald.
In het huidige rapport is het voornaamste verschil
met neuro-en biofeedback dat wearables draagbaar
zijn. Wearables zijn gerelateerd aan de quantified
self beweging: het frequent en over langere tijd
meten van persoonlijke kenmerken en activiteiten
met behulp van technologieën. Denk hierbij aan technologieën als smartwatches en stappentellers.
Uit een literatuurreview van Cornet et al. (2017) blijkt dat zelfmeting in de gezondheidszorg met
name wordt ingezet in het kader van fysieke mobiliteit, cardiovasculaire gezondheid en
leefstijlfactoren zoals slaap en voeding. Voorbeelden zijn stappentellers om beweging te monitoren,
het detecteren van een dreigende hartaanval met sensortechniek, of het meten van slaap via
sensoren of polsbandjes. Over de inzet van dit type meetmethoden in de geestelijke
gezondheidszorg is minder bekend. In het rapport ‘De zelfmetende justitiabele’ worden enkele
artikelen genoemd waarbij een accelerometer is ingezet bij depressie, slaapstoornissen en ADHD
(De Crescenzo et al., 2016; Pan, Song, Kwak, Yoshida, & Yamamoto, 2014; Tahmasian, Khazaie,
Sepehry, & Russo, 2010), met als achterliggende aanname dat beweging een positief effect heeft
op de mentale toestand (Cornet et al., 2017). Daarnaast kan er met wearables als de Empatica E4
fysiologische data zoals blood volume pulse en huidtemperatuur gemeten worden. Tenslotte
benoemen de auteurs van het rapport ook een studie naar de inzet van draagbare cortisolmeters
om leefstijl en stress te monitoren (Kaushik, Vasudev, Arya, Pasha, & Bhansali, 2014). In de
vragenlijst en interviews werd ook de mogelijkheid om via wearables alcoholgebruik te monitoren
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genoemd. Ondanks dat één en ander bekend is, er projecten zijn opgezet en onderzoek wordt
gedaan naar wearables, is er nog te weinig onderzoek beschikbaar om goede uitspraken te kunnen
doen over betrouwbaarheid, validiteit en effectiviteit van wearables in de ggz (Cornet et al., 2017).
In het literatuuronderzoek dat in het kader van het huidige rapport is uitgevoerd zijn geen
studies geïdentificeerd die betrekking hadden op wearables in de forensische zorg. In de
Nederlandse forensische zorg lopen er echter wel enkele projecten met wearables, waaronder het
promotieonderzoek van Annemieke van Harmsel bij Inforsa FAZ (in samenwerking met VUmc en
Universiteit Twente) naar de haalbaarheid en effectiviteit van real-time biofeedback aan reguliere
agressie-regulatiebehandeling, via de SenseIT smartwatch en bijbehorende app (Derks, Visser,
Bohlmeijer, & Noordzij, 2017). Een ander voorbeeld van een project met wearables is de ‘Goede
reactie is preventie’ (GRIP app), ontwikkeld door de Waag vanuit een KFZ-project. De GRIP-app
heeft twee doelen: het signaleren en herkennen van stress en/of boosheid, en het beheersen van
deze gevoelens. Dit wordt gedaan door het monitoren van hartslag via wearables zoals een
borstband of horloge, en het terugkoppelen hiervan indien een grenswaarde wordt bereikt. Een
project vanuit Expertisecentrum De Borg richt zich op het gebruik van horloges met biosensoren
om agressief gedrag van cliënten te voorspellen, onder andere aan de hand van stijgingen in
huidgeleiding en hartslag. Ook is de stress van forensisch psychiatrische verpleegkundigen in kaart
gebracht (De Looff, Didden, Embregts, & Nijman, 2019). Uit alle literatuur- en interviewstudies
blijkt dat er veel mogelijkheden zijn (o.a. monitoren van alcoholniveau, locatie van patiënt,
cortisollevels), maar dat meer onderzoek nodig is naar dit type technologie.
In Figuur 9 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor wearables.

Figuur 9. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van wearables voor de forensische zorg (M=3.91; SD=.86).
Voordelen
Eén van de belangrijkste voordelen van wearables is dat ze 24 uur per dag aanwezig (kunnen) zijn
bij een patiënt, in tegenstelling tot een behandelaar. Hierdoor kan er data over de patiënt
verzameld worden in context, ook buiten de behandeling. Dit werd onder andere aangegeven door
een cliënt:
“Het voordeel is dat je het dus ook meeneemt in je dagelijkse leven. In plaats van dat je zeg maar, je
doet de therapie en wat voor vorm je dan ook doet, je gaat naar huis en meestal wil je het toch een
beetje van je af laten zakken, en het is maar de vraag of je het de volgende dag, of de dag daarna of
daarna weer oppakt. En dan zit er weer een week tussen en ben je er helemaal niet meer mee bezig
geweest. Dus zo’n wearable maakt volgens mij dat je veel meer concreet bezig bent met waar de
behandeling over gaat. Trekt je meer mee denk ik.”

Wearables hebben de mogelijkheid om lichamelijke signalen te monitoren, bijvoorbeeld hartslag,
huidgeleiding of stemgeluid. Dit is unieke informatie die niet op een andere manier verzameld kan
worden en van toegevoegde waarde is voor de behandeling. Behandelaar en patiënt kunnen aan de
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hand van dit soort data tot nieuwe inzichten komen. In de vragenlijst werd hierover het volgende
gezegd:
“Vooral zeer kansrijk omdat bij bijna alle behandelingen beginnen bij het vergroten van
lichaamsbewustzijn. De state of the art nu is introspectie. Er liggen vele mogelijkheden dit
lichaamsbewustzijn te vergoten en voortdurend in beeld te brengen met wearables. De uitdaging is dit
te gaan inpassen in bestaande behandel paradigma's.”

Veel patiënten geven aan dat ze ‘zomaar’ boos worden; hun woede gaat van 0 ineens naar een 10.
Door fysiologische signalen te meten en terug te koppelen leert de patiënt dat dit (vaak) niet het
geval is en hij of zij al aan zijn lichaam kan herkennen wanneer hij boos begint te worden, dat ook
wordt uitgelegd door een behandelaar:
“Nou voordeel, er zitten heel veel voordelen dat cliënten daardoor meer inzicht kunnen krijgen in hun
spanningsniveau, hartslag en dergelijke. En ervaring leert wel dat lichamelijke reacties vaak door
cliënten wat makkelijker herkend worden ook en een alarmfunctie kunnen zijn. Vaak hebben cliënten
als voorbeeld als het uiteindelijk uitloopt in agressie kunnen ze moeilijk terughalen wat ging er door
me heen, of wat voor emotie had ik. Boos gewoon, over het algemeen, en niet zo gedifferentieerd.
Maar de lichamelijke reactie, ‘oh als mijn spanning drie is op een schaal tot tien dan begin ik een
beetje te zweten, dan gaan mijn kaken strak staan of dan voel ik mijn hart kloppen’. En dat is wat
gedifferentieerder. Dus die wearables kunnen daar heel erg in ondersteunen van ‘oh let op, je hartslag
gaat nu tekeer. Je zit in fase oranje’, zeg maar. Dus ik denk dat daar heel veel voordelen aan zitten.”

Ook kan er contextuele informatie gekoppeld worden aan dit soort data: zo kan de patiënt
aangeven hoe hij of zij zich voelt, wat er aan een uitbarsting vooraf is gegaan, of kan de locatie of
activiteit in kaart worden gebracht. Door de mogelijkheden die wearables bieden om dit soort data
te monitoren, ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden voor coaching. Zo kan er ‘just-in-time’
feedback gegeven worden: als de hartslag van een patiënt omhooggaat, kan een berichtje
gestuurd worden met ontspanningsoefeningen of tips. Door coaching te combineren met
vroegsignalering kunnen escalaties voorkomen worden. Dit komt naar voren in de volgende quote
van een cliënt:
“En het eerste wat bij mij naar boven schiet is de hartslag. Als iemand stressig wordt, dat je in ieder
geval even een alarmpje krijgt van ‘let op nu, nu moet je een stap terug nemen’, en dat je dan ook
echt ziet van ‘oh ja, het is ook inderdaad zo’, in plaats van – het is heel makkelijk denk ik als je een
beetje opgewonden raakt of geïrriteerd raakt, dan verdwijnt je perspectief waardoor je dus eigenlijk
door wil gaan. Want je krijgt er steeds meer schijt aan, discussie maakt niet uit, ik ga lekker de
discussie aan. Want er is toch niks wat je tegenhoudt op dat moment, tenzij je goede controle hebt
gecreëerd, of iemand er wat van zegt of dat je inderdaad nu een melding krijgt van ‘nu moet je
oppassen’, dat je dan een beetje een stap terug doet. Ik denk dat je daar wel voordeel uit kan halen.”

Wearables bieden de mogelijkheid om feedback te personaliseren zodat het goed aansluit op het
type problematiek en de voorkeuren van de patiënt. Er kunnen bijvoorbeeld kalmerende berichtjes
die de patiënt zelf heeft opgesteld worden verstuurd, of hij of zij kan gewezen worden op een
ontspanningsoefening die eerder goed voor hem/haar heeft gewerkt.
Door de mogelijkheden van wearables kan de patiënt zelf tot nieuwe inzichten komen en
vaardigheden opdoen. Doordat wearables objectieve data meten en direct terug kunnen koppelen
is het wat minder gericht op reflectie achteraf en kan een patiënt op het moment zelf (of vlak
daarna) reflecteren op wat er is gebeurd en waarom. Hierdoor zou, zoals uitgelegd door een
onderzoeker met veel ervaring op het gebied van wearables, meer zelfinzicht gekregen kunnen
worden:
“Potentie van wearables is dat het kan bijdragen aan meer zelfinzicht. Zelfinzicht als in dat het
patronen kan blootleggen. Het is uniek van wearables dat je ze constant kan dragen en dat het
constant data kan meten. En waar wij ons zelf vaak niet bewust van zijn is dat er eigenlijk altijd
patronen zijn in ons gedrag, in wat we eten, hoe slapen we, dat soort dingen. En door veel data te
verzamelen over jezelf kun je uiteindelijk inzicht krijgen in waarom ontstaat agressie of wanneer
frustratie, door terug te kijken in die hoeveelheid datapunten.”

Verder zou dit type informatie gebruikt kunnen worden in de behandeling en eventueel ook bij
diagnostiek, wat naar voren komt in de volgende quote van een onderzoeker:
“Ik denk dat het op termijn, dat gebeurt natuurlijk al bij depressie, kan helpen bij diagnostiek. Omdat
je vaker mensen even kort informatie vraagt. Heeft natuurlijk ook te maken met een mobiele app, zit
daaraan gekoppeld. Over hoe het met je is krijg je veel beter een patroon over het gedrag. Data die je
kunt krijgen over fysiologie is relevant om te kijken wat de fysiologie allemaal niet te maken heeft met
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je gedrag maar ook met je stress, spanning en oplossingen. Dat zijn grote voordelen, je kunt veel
meer metingen doen over langere periodes in de context waarin het ook plaatsvindt.”

Een andere mogelijkheid is om wearables meer als controlemiddel in te zetten tijdens verloven,
door middel van GPS, maar ook op andere manieren, zoals een behandelaar aangaf:
“En het gaat ook zo verder, er zijn nu enkelbanden die alcohol detecteren. Nou, je kunt je voorstellen
dat dat voor iemand met alcoholproblematiek echt een stok achter de deur is om abstinent te blijven
ook tijdens verlof.”

Tenslotte werd, met name in de vragenlijst, aangegeven dat wearables een mooie manier zijn om
patiënten te helpen om aspecten van hun leefstijl te verbeteren, zoals fysieke activiteit of slaap. Dit
kan in het dagelijks leven, maar ook tijdens verblijf in een kliniek, zoals uit onderstaand voorbeeld
uit de vragenlijst blijkt:
“Kan handig zijn om beweging vast te leggen; als mensen op een afdeling verblijven en weinig
beweging krijgen (+ medicatie) wat invloed heeft op stofwisseling en hongergevoel, mogelijk gevaar
op metabool syndroom. Een dergelijk hulpmiddel kan bewustwording creëren of in beeld brengen
hoeveel iemand beweegt.”

Beperkingen
Een belangrijke beperking van wearables is de vraag hoe betrouwbaar en valide de verzamelde
data is. Dit gaat met name over fysiologische data. Een verhoogde hartslag betekent niet
automatisch dat iemand boos of gestrest is, maar kan ook veroorzaakt worden door het rennen
naar een trein of het winnen van de loterij. Ook kan het zijn dat iemands data duidt op boosheid,
maar de patiënt aangeeft dat dit totaal niet het geval is: hoe moet daar mee omgegaan worden?
Een ervaringsdeskundige behandelaar zei hierover het volgende:
“Je hebt een goeie kans dat de drager data anders interpreteert dan dat de behandelaar dat doet of
dat daar dus discussie over gaat ontstaan. Misschien ook wel heel gezond, dat weet ik niet. Ja, als
iemand daar op die manier mee aan de haal gaat ja dan kan het wel eens een hele lastige strijd
worden. Dus verdient het inzetten van wearables ook best wel veel aandacht van tevoren van hoe
gaan we hiermee om. Wat gaan we hiermee doen, wat beogen we, en wat zouden we nou eigenlijk
niet moeten doen. Wat zijn de do’s en de don’ts van het gebruik van wearables. Dat zou heel goed
duidelijk moeten zijn. Ook omdat de cliënt dan beter weet wat hem te wachten staat. En daarmee
natuurlijk de behandelaar ook wel. Dan creëer je meer rust dan dat je het er zo in pleurt. Dat kan
niet.”

Enkele participanten gaven aan dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de validiteit en
betrouwbaarheid van dit type data, wat onder andere uit deze quote van een onderzoeker naar
voren komt:
“Plus, kijk er zijn misvattingen die twee richtingen opgaan, aan de ene kant dat mensen het gevoel
hebben wearables zijn hele objectieve data en daarmee kunnen we echt iets zeggen over gedrag. Dus
eigenlijk te veel waarde hechten aan dit soort gegevens. Dat is een misvatting, want zeker als je het
niet combineert met allerlei andere gegevens heb je er gewoon niks aan.”

Daarbij komt ook nog de vraag in hoeverre data die door een patiënt zelf in worden gevoerd valide
en betrouwbaar zijn. Een andere beperking die met name uit de interviews naar voren kwam, is
dat er nog weinig richtlijnen of protocollen zijn die iets zeggen over hoe dit type data gebruikt moet
worden in verschillende typen behandeling. Goede inbedding van dit type data in behandelingen
kan lastig zijn. Ook kan er sprake zijn van handelingsverlegenheid bij behandelaren, bijvoorbeeld
door onbekendheid, wat uit onderstaande quote van een onderzoeker blijkt:
“Alhoewel het voor behandelaars ook wel een stapje is om, nou ja vooral de oudere behandelaars die
moeten het gaan uitleggen, die moeten de borstband natuurlijk wel bij de cliënt omdoen en weten hoe
het werkt. En soms is die drempel voor behandelaars nog groot.”

Ook kan er sprake zijn van weerstand bij patiënten, die bepaalde wearables zoals pols- of
borstbanden niet willen dragen. Dit kan doordat ze het associëren met controlemiddelen, het te
invasief vinden, het niet mooi vinden, maar ook kunnen sommige wearables zoals borstbanden
oncomfortabel zijn. De balans tussen de inzet van wearables als zelfhulptool en beheerstool moet
hierbij goed in de gaten gehouden worden. Dit komt onder andere naar voren in deze quote van
een innovatieadviseur:
“Het gevaar binnen de forensische psychiatrie is dat ze vaak ook worden gebruikt om controle te willen
houden. ‘Ah, nu kunnen wij zien hoe gespannen je bent. Als je te gespannen bent mag je niet naar
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buiten’. Dan gaat het binnen de forensische psychiatrie niet lukken want dan gaan ze boycotten. En
dan wordt het geen zelfhulp tool, dan wordt het een beheers tool.”

Een andere praktische beperking is dat sommige wearables, zoals de Empatica, erg duur
zijn. Dat houdt ook in dat er goede afspraken gemaakt moeten worden met patiënten als zij een
wearable mee naar huis nemen. Verder werd aangegeven dat het voor patiënten lastig zou kunnen
zijn om een wearable voor een poosje te gebruiken en hem dan weer in te moeten leveren, terwijl
ze er in die periode aan gewend zijn geraakt en wellicht ook deels afhankelijk van zijn geworden.
Een hier aan gerelateerd voorbeeld werd gegeven door een innovatieadviseur:
“Dus ook mensen die vervolgens naar buiten gaan die zeggen van ‘nou ik heb heel veel baat bij zo’n
zelfmeter of bij zo’n iets in die trant’, dat ze het niet kunnen financieren. Dat ze dan hier ermee
kunnen testen en denken het past bij mij en ik kan er iets mee onderdrukken en dat vervolgens buiten
niet kunnen betalen.”

Een laatste punt heeft betrekking op de data: het kan lastig zijn om de data op de gewenste
manier te bewerken of visualiseren zodat het zo duidelijk mogelijk is voor behandelaren en
patiënten, onder andere doordat het systeem daarvoor niet altijd even veel vrijheid geeft. Veel
wearables en bijbehorende programma’s zijn ontwikkeld door commerciële bedrijven met eigen
belangen. Hierbij komt ook weer de vraag over eigendom van data en privacy naar boven.

3.2.2.6 Sociale media en fora
Stand van zaken
Op sociale media of fora kunnen gebruikers
(bijvoorbeeld cliënten, naasten of hulpverleners)
met elkaar in contact komen. Hierbij kan gedacht
worden aan openbare platforms zoals Facebook of
twitter, maar bijvoorbeeld ook aan besloten fora.
In principe is dit zonder controle van
behandelaren. In dit rapport gaat het om sociale
media en fora als behandelmiddel, en niet zozeer
het dagelijks gebruik hiervan. In de forensische
zorg blijkt hier echter nog weinig over bekend te
zijn. Zo zijn er slechts twee studies geïdentificeerd
in het literatuuronderzoek. Eén hiervan was een
online zelfhulpgroep voor zedendelinquenten (Kernsmith & Kernsmith, 2008), de ander een
Facebook-pagina om jongeren in contact te brengen met hun toekomstige zelf (Van Gelder,
Luciano, Weulen Kranenbarg, & Hershfield, 2015). Ook zijn er, voor zover bekend, geen sociale
mediagroepen of fora specifiek gericht op forensische patiënten in Nederland. Wel zijn er
voorbeelden voor andere stoornissen en sectoren, bijvoorbeeld Psychosenet, 99gram, Proud2Bme,
Autsider of depressie-forum.nl. Ook zijn patiënten actief op social media, bijvoorbeeld in besloten
Facebookgroepen of op Twitter. Er is niet veel onderzoek gedaan naar sociale media en online
lotgenotencontact als behandelinterventie in de geestelijke gezondheidszorg. Enkele onderzoeken
naar dit type technologie gaan bijvoorbeeld over online sociaal netwerken bij mensen met een
psychose (Highton-Williamson, Priebe, & Giacco, 2015), autisme (Hong, Kim, Abowd, & Arriaga,
2012) of postnatale depressie (Evans, Donelle, & Hume-Loveland, 2012). Deze auteurs geven aan
dat dit een veelbelovende manier is om mensen met elkaar in contact te brengen en zo sociale
steun te vergroten, maar er is nog te weinig effectonderzoek uitgevoerd om hier uitspraken over te
kunnen doen.
In Figuur 10 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor sociale media en fora. Dit type technologie heeft de laagste
gemiddelde score.
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Figuur 10. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van sociale media en fora voor de forensische zorg (M=3.38; SD=.97).
Voordelen
Een voordeel dat relatief vaak werd genoemd, was de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Via
anonieme of niet-anonieme fora of sociale media kunnen patiënten contact met elkaar houden,
elkaar ondersteunen of praktische tips geven. In de vragenlijst werd hierover het volgende gezegd:
“Indien er een gezond sociaal netwerk is, kan het helpend zijn in de behandeling om hier op
hedendaagse wijze (dus niet slechts middels brief/post en telefoon) contact mee te onderhouden of te
herstellen. Indien er een (gezond) sociaal netwerk ontbreekt kan deze technologie helpen om in
contact te komen met bijvoorbeeld familie, lotgenoten en/of het oriënteren op een toekomstige
woonvoorziening.”

Instellingen kunnen ook contact blijven houden met patiënten, zoals blijkt uit de volgende quote
van een behandelaar:
“We hebben zelfs op een bepaald moment gezegd we willen graag een Facebook-pagina, dus wij zijn
ook een persoon op facebook. We hebben ook cliënten en ex-cliënten als ‘vriendjes’ op ons facebook.
Dus dat is ook niet ‘wij zijn een ggz instelling’, nee, dat is echt een, naja goed, een privé-stukje waarin
cliënten inderdaad daar ook gebruik van kunnen maken. Dat levert op dat je heel makkelijk contact
blijft houden, wat we in het kader van duurzaam verbinden ontzettend belangrijk vinden. Dat je de
cliënt ook nog kan volgen zodat die niet ergens in het gat tussen hulpverlening na het einde van een
forensische maatregel valt.”

Ook kan het voor patiënten helpend zijn om hun problemen of verhaal met (anonieme) anderen te
delen, zoals werd uitgelegd door een (voormalig) cliënt:
“Sommige mensen weten het gewoon echt niet. Die wanhopen en zitten maar, terwijl als je de vraag
stelt dan gooi je het ook van je af. Je gooit het naar buiten, er gaat een deurtje open in je hoofd alsof
er een windje gaat waaien, zo is het gewoon alsof het werkt. En daar krijg je dan reacties op terug en
dan kun je heel zeker of onzeker van worden maar dan gebeurt er tenminste wat.”

Daarnaast kunnen dit soort media eenzame patiënten helpen doordat ze contact hebben met
anderen of er zelfs nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Daarnaast werd de mogelijkheid om
gebruik te maken van sociale media tijdens het verblijf genoemd: op die wijze kunnen patiënten
contact houden met naasten. Tenslotte kwam naar voren dat we niet meer om sociale media heen
kunnen: bijna iedereen maakt er gebruik van, waardoor participanten aangaven ‘er wel iets mee te
moeten’, zoals naar voren kwam in de volgende quote van innovatie-expert:
“Maar het voordeel is natuurlijk als je daar iets mee gaat doen is dat je gewoon aansluit bij de huidige
maatschappij. En je kunt mensen er bijna niet van weerhouden. Want het speelt zo, daar kun je bijna
niet omheen.”

Beperkingen
Voor sociale media en fora werden relatief veel nadelen genoemd door de participanten van de
interviews en vragenlijst. Wel werd hier in de vragenlijst door meerdere participanten wat nuance
in aangebracht door aan te geven dat de toegevoegde waarde of risico’s per casus en bijbehorend
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sociaal netwerk zouden kunnen verschillen. Met name de oncontroleerbaarheid werd vaak als
nadeel genoemd. Behandelaren hebben geen zicht op wat er gebeurt op fora of social media. Zo
kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onderling pestgedrag, ongewenste onderwerpen die worden
besproken, of het benaderen van slachtoffers via social media, zoals blijkt uit deze quote van een
innovatieadviseur:
“Nou ja goed, we hebben dus een tijdje geprobeerd om het goed gecontroleerd aan te bieden. En je
kunt bijna niet voorkomen dat mensen toch hun slachtoffers opzoeken of met mensen contact leggen
waar ze geen contact mee mogen hebben.”

Met name in de vragenlijst kwam naar voren dat social media als Facebook om dit soort redenen
als minder geschikt werden gezien, maar dat er positiever gedacht werd over besloten fora voor
lotgenotencontact. Dit komt ook naar voren in de quote van een cliënt:
“Nou, ja het is natuurlijk zo, heel veel mensen zullen niet op een openbaar iets willen reageren. Dat zie
je al op een beperkt forum, als het Autsider forum waar ik op zit, wat dus alleen voor mensen met
autisme is. Daar ze je al dat een boel mensen dat eigenlijk te openbaar vinden. Dus daar is al een stuk
van afgesplitst, wat dus nog beperkter is.”

Ook werd het begrip filter bubble gebruikt om aan te geven dat het mogelijk is dat een online
groep zijn eigen normen creëert, waardoor patiënten beïnvloed kunnen worden. Er kan een
vertekend beeld en ongewenste sociale vergelijking met anderen ontstaan. Een voorbeeld hiervan
werd gegeven door een psycholoog:
“Nadeel is denk ik dat er gewoon heel veel op social media, fora gezegd wordt en staat wat ook niet
waar is en wat ook niet helpend is. Ik ben er niet helemaal in thuis maar kan me wel zo voorstellen als
cliënten nou chatten met elkaar op social media dan kan dat ook nog wel een aanwakkerend effect
hebben. Dat ze elkaar gaan opjutten of in negativiteit gaan verzanden. Wat cliënten toch ook al veel
hebben, een groot deel van de doelgroep is niet of slecht gemotiveerd. Als die dan allemaal op social
media met elkaar gaan zeggen hoe klote het allemaal is en hoe weinig je ook hebt aan behandeling
dan is dat niet per se veel beter.”

Daarnaast werd aangegeven dat een risico van het gebruik van sociale media is dat er gevoelige
gegevens worden gepost, bijvoorbeeld informatie over medecliënten, slachtoffers of medewerkers,
zoals door een onderzoeker werd gezegd:
“Of stel dat er dan een artikel staat, oh, dit incident is gebeurd en dat daar iemand onder reageert ‘oh,
ja, die zat bij mij op de afdeling’, ik noem maar iets. Patiënten die op Facebook zitten. Ja, ik snap het
wel, maar ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld.”

Hiermee hangt samen dat niet elke patiënt kan overzien wat voor gevolgen het posten van
bepaalde informatie over zichzelf kan hebben. Tenslotte werd aangegeven dat het geen toegang
hebben tot internet een beperking zou kunnen zijn voor dit type technologie.

3.2.2.7 Serious games
Stand van zaken
Serious games kunnen op meerdere platformen
worden gespeeld, maar hebben gemeen dat het
gaat om spellen met een ander primair doel dan
vermaak. Deelnemers werken spelenderwijs aan
onderdelen van hun behandeling. In het geval
van gamification worden game-design elementen
toegevoegd aan ‘reguliere’ technologieën zoals
web-based modules (Deterding, Dixon, Khaled, &
Nacke, 2011), bijvoorbeeld via badges of het
behalen van levels. Ook kunnen bestaande,
commerciële games zoals Pokémon GO ingezet
worden in de behandeling. Games kunnen op
verschillende platformen gespeeld worden, bijvoorbeeld op computers, als app, in VR of op een
game console zoals de Playstation of Xbox. Overeenkomsten zijn dat er in de meeste gevallen
sprake is van een koppeling tussen game en behandeldoel(en) en er een vorm van competitie is
met zichzelf of anderen.
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Uit het literatuuronderzoek kwamen vier onderzoeken naar voren die specifiek gericht
waren op games in de forensische zorg. Zo werden bestaande games ingezet om het herstelproces
te verbeteren of de fysieke activiteit te bevorderen (Bacon, Farnworth, & Boyd, 2012; Gooch &
Living, 2004). Ook werd in een artikel een game dat samen met eindgebruikers werd ontwikkeld
besproken. Het doel was om de re-integratie in de maatschappij te ondersteunen (Hodge et al.,
2015). Deze onderzoeken waren met name exploratief van aard waardoor geen uitspraken over
effectiviteit kunnen worden gedaan. In de forensische zorg in Nederland zijn enkele voorbeelden te
vinden van serious games. Een eerste voorbeeld is de ‘Keer je kans’ game van de Pompestichting
die als doel heeft behandelmotivatie te vergroten. Ook is de Pompestichting momenteel bezig met
het onderzoeken van de VR-GAIM (Smeijers & Koole, 2019), een VR-toepassing die als game is
vormgegeven en waarin de patiënt ontwijkende bewegingen naar boze gezichten moet maken,
waardoor agressie af zou kunnen nemen. Tenslotte wordt er bij Dienst Justitiële Inrichting gewerkt
met interactieve tafels die uit zijn gerust met drie games, gericht op samenwerking, morele
dilemma’s en het behouden van werk. Deze tafels worden ingezet in de behandeling van
delinquente jongeren.
Meer effectonderzoek is uitgevoerd naar games in andere settingen. In een recente
systematische review en meta-analyse zijn meerdere studies naar serious games in de geestelijke
gezondheidsbevordering onderzocht (Lau, Smit, Fleming, & Riper, 2017). Uit deze review bleek dat
games zijn ontwikkeld voor de behandeling van symptomen van depressie, PTSS, autisme, ADHD,
cognitief functioneren en alcoholmisbruik. De auteurs van de review concludeerden dat serious
games effectief zouden kunnen zijn voor het verminderen van stoornis-gerelateerde symptomen,
maar dat het lastig is om stevige conclusies trekken gezien het geringe aantal onderzoeken dat uit
is gevoerd. Meer onderzoek is dus noodzakelijk om inzicht te krijgen in langetermijneffecten (Lau
et al., 2017). Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat gamification zorgt voor meer
engagement met een interventie, wat ten goede kan komen aan meer gebruik en eventueel hogere
effectiviteit (Kelders, Sommers-Spijkerman, & Goldberg, 2018). Opnieuw is echter meer onderzoek
nodig.
In Figuur 11 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor serious games.

Figuur 11. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van serious games voor de forensische zorg (M=3.93; SD=.81).
Voordelen
Een voordeel van serious games is dat het (delen van) de behandeling leuker kan maken door het
in een game-vorm te gieten en patiënten bijvoorbeeld te belonen als ze een level hebben gehaald
en dus een onderdeel van de behandeling hebben doorlopen. Met name in de vragenlijst kwam
duidelijk naar voren dat deze technologie goed aansluit op de belevingswereld van een groot deel
van de patiënten. Bij serious games kan gebruik gemaakt van beloningen, zoals een onderzoeker
aangaf:
“Ik vind het voordeel van games dat ze gebaseerd zijn op een theorievorming die een andere manier
van leren met zich meebrengt. Het leren via games dus zeg maar de fun-factor en de lol-factor en de
uitdaging en de stappen dat je een prestatie levert en beloond wordt of gefrustreerd wordt. Die manier
van denken vind ik een interessante toevoeging op de game.”
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Deze aanpakken kunnen zorgen voor meer ‘engagement’ met de technologie waardoor de kans
groter is dat de game wordt afgerond en gebruikers dus alle werkzame elementen ervaren.
Participant 7 zei het volgende over een serious game voor jongeren:
“Alleen het vertaalt zich denk ik wel terug in een stukje engagement van patiënten, dat zie ik in ieder
geval wel bij jongeren. Dat ze bij een keukentafelgesprek bij twintig minuten max afhaken en hier
gewoon driekwartier kunnen spelen en vragen beantwoorden.”

Ook zou het de motivatie voor de reguliere behandeling kunnen vergroten. Daarnaast bieden
serious games veel mogelijkheden, zoals leren door beloning, vaardighedentraining, maar
bijvoorbeeld ook impliciet leren door een focus op de approach-avoidance bias. Een onderzoeker
zei hierover het volgende:
“En ik vind een interessante toevoeging dat je in een game veel meer kunt richten op impliciet leren.
Niet direct leren maar impliciet leren. Door patronen erin te oefenen, door impliciete, wat minder
bewuste processen te beïnvloeden dan bij de apps die toch veel meer straight-forward zijn. Dat vind ik
een groot voordeel.”

Naast games die behandelelementen bevatten, is het ook mogelijk om bestaande games in te
zetten als afleiding of ontspanning tijdens lastige situaties. Verder is het gebruik van games
laagdrempelig: het sluit goed aan bij de belevingswereld van een groot deel van de patiënten, de
huidige maatschappij, en als de game op een smartphone staat is het relatief snel op te starten.
Deze laagdrempeligheid komt naar voren in de quote van een cliënt:
“Nou, wat ik als heel erg groot voordeel zie is dat ik weet dat er heel veel mensen gamers zijn op de
wereld en mensen die van spelletjes op hun telefoon houden, dat is allemaal een makkelijke toegang
om iets te doen zonder dat er een hoge drempel is bijvoorbeeld. Dat je een gesprek hebt met iemand
en dat je dan een heel onderzoek moet invullen bijvoorbeeld, dat zou voor mij bijvoorbeeld veel
lastiger zijn, dan dat iemand een game zou ontwikkelen met een leuke intro, met een uitleg en dan
bepaalde hoofdstukken die je kan volgen. Ja, gewoon meer uitdagend.”

Beperkingen
Met name in de interviews werd aangegeven dat een risico van serious games was dat er een
verslavend element in kon zitten wat bepaalde zaken kan triggeren bij verslavingsgevoelige
patiënten. Dit werd onder andere door een onderzoeker aangegeven:
“Ja, dat het te veel een spelletje wordt en dat mensen er niet echt iets uithalen maar dat het puur om
het spelelement gaat. Dus een soort, dat die verslavingsgevoeligheid getriggerd wordt om maar zo
veel mogelijk muntjes of wat dan ook.”

Ook zou de nadruk te veel op het fun-element kunnen liggen, waardoor de focus niet meer ligt op
het voornaamste doel: behandelen. Daarnaast werd aangegeven dat serious games op een
bepaalde manier de concurrentie aan moeten gaan met bestaande games die met veel meer
budget ontwikkeld zijn. Als een game wat knullig overkomt, is de kans groter dat iemand afhaakt
doordat het niet aansluit bij zijn of haar standaarden. Een onderzoeker zei het volgende over de
kwaliteit van games:
“Ja ook in dit geval, je ziet ook soms instellingen die zelf een game ontwikkelen. Daar zie je dan als je
het niet goed doet, doe het dan niet. Want, de term ervoor is ‘chocolate-covered broccoli’, oftewel
eigenlijk bied je nog steeds iets heel saais aan of nog steeds hetzelfde maar dan leg je er een laagje
overheen waardoor het in eerste instantie leuk lijkt en toch helemaal niet zo is. En dan verlies je denk
ik helemaal mensen daarin.”

Door participanten die ervaring hadden met games werd aangegeven dat het gebruik wat achter
kon blijven op de verwachting, waarover het volgende werd gezegd in de vragenlijst:
“Ook veel belovend maar als iemand die recreatief zelf games speelt spreken deze spellen zelden aan
wegens de lage kwaliteit van de game zelf.”

Het ontwikkelen van een goede, professioneel ogende game vergt veel geld en kennis, en dat is er
niet altijd. Ook werd aangegeven dat het belangrijk is dat een game een duidelijk doel heeft, en
dat het lastig kan zijn om een game goed in te bedden in de behandeling. Een onderzoeker zei hier
het volgende over:
“Wat ik wel zeg, waar ik mee worstel ook om het echt goed te kunnen inbedden in de behandeling is
bijvoorbeeld wanneer moet je het dan doen en welke data heb je als behandelaar nodig vanuit de
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game om goed met je cliënt in gesprek te kunnen gaan over hoe het ging en wat het betekent.
Bijvoorbeeld, ik het een lastige als het niet in een blended vorm is gegoten.”

3.2.2.8 Asynchrone communicatie
Stand van zaken
Onder asynchrone communicatiemiddelen worden
technologieën verstaan waarbij twee of meer
personen met elkaar communiceren, maar geen
directe reactie nodig is. Deelnemers hoeven niet op
hetzelfde moment online te zijn. Denk hierbij aan
e-mail, WhatsApp of SMS. Het sturen van berichten
binnen platforms zoals Minddistrict of Karify wordt
hier in dit rapport niet onder geschaard. Voor zover
bekend is er geen onderzoek uitgevoerd naar
mailen of het op andere manieren asynchroon
communiceren in de (forensische) geestelijke
gezondheidszorg. Wel zijn er enkele nationale initiatieven om hier standaarden voor te
ontwikkelen, onder andere vanuit het ministerie van VWS en het NEN. Doel hiervan is het
bevorderen van veilige, ongestructureerde zorgcommunicatie door het opstellen van een
afsprakenstelsel en samenstellen van een implementatietoolkit. Ook is er op internet informatie te
vinden over veilig mailen in de zorg, met name sinds de inwerktreding van de AVG. Over
effectiviteit van dit type communicatie is relatief weinig te vinden, waarschijnlijk omdat deze
manier van contact hebben vaak ingebed zit in web-based applicaties of omdat er over praktische
zaken zoals het verzetten van afspraken wordt gemaild. In Figuur 12 staan de scores die
participanten van de online vragenlijst toekenden aan de mate van veelbelovendheid voor
asynchrone communicatietechnologieën.

Figuur 12. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van asynchrone communicatietechnologieën voor de forensische zorg (M=3.70; SD=.92).
Voordelen
Een voordeel van asynchrone communicatiemiddelen zoals e-mail en whatsapp is dat het een
laagdrempelige, snelle manier is om contact te houden, eventueel tussen de behandelingen door.
Met name in de vragenlijst kwam naar voren dat dit een manier van communiceren is die al veel
wordt gebruikt en daardoor als makkelijk en laagdrempelig wordt ervaren. Het kan als praktisch
middel ingezet worden, om bijvoorbeeld afspraken in te plannen of af te zeggen, zoals in
onderstaande quote van een behandelaar naar voren komt:
“Aan de andere kant denk ik dat heel veel behandelmethodieken via het digitale systeem heel erg
helpend kan zijn en dat bijvoorbeeld een platform ook wel maakt dat je wat makkelijker met cliënten
kunt communiceren en ook als het gaat over ‘naja, even een afspraak maken met een cliënt’. Ja, dat
doe ik met mijn vriendinnen via de whatsapp, maar dat is voor mijn cliënten ook heel handig om dat
via de app te doen.”
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Maar ook kunnen behandelinhoudelijke zaken behandeld worden. Zo kan het voor sommige
patiënten prettiger zijn om zaken eerst op te schrijven in plaats van het op te schrijven om hun
gedachten op een rijtje te kunnen zetten, wat naar voren komt in onderstaande quote van een
innovatieadviseur:
“En sommige mensen zeggen ook letterlijk ik vind het fijn om dingen eerst te kunnen opschrijven, te
mailen. Want ik vind het in het face-to-face contact zo moeilijk te zeggen. En als ik het al op die
manier gezegd heb dan heb ik eigenlijk al de opening gecreëerd om het dan later in het face-to-face
contact te zeggen. Want dan heb ik het al neergelegd en dan kan diegene er ook op terugkomen of
wat dan ook.”

Ook bieden dit type communicatiemiddelen patiënten de mogelijkheid om een behandelaar een
bericht sturen als het nodig is, bijvoorbeeld in geval van crisis. Dit kan de eigen behandelaar zijn,
maar ook kan er een team worden opgezet dat buiten werkuren reageert op e-mails of appjes.
Verder kan er, nadat een patiënt niet meer is opgenomen, nog even contact gelegd worden om te
checken hoe het gaat, met als doel om het gat tussen klinisch en ambulant te verkleinen. Tenslotte
is dit type technologieën vaak makkelijk te gebruiken door patiënten en behandelaren omdat ze
(hoogstwaarschijnlijk) al gewend zijn om met mail of whatsapp te werken in hun privéleven. Een
innovatieadviseur zei hier het volgende over:
“Maar meer asynchroon communiceren één op één of in een groepje, daar zie je wel meerwaarde in.
Want we hebben ervaring dat bijvoorbeeld behandelaren zeggen van ja face-to-face krijg ik geen
contact met diegene, maar op deze manier kan ik wel een rapport of een relatie opbouwen.”

Beperkingen
Een groot nadeel van asynchrone communicatiemiddelen is de bereikbaarheid. Als een patiënt een
bericht stuurt omdat hij/zij neigt te recidiveren, hoe snel kan en moet een behandelaar dan
reageren? In hoeverre vinden behandelaren het prettig om via de mail of app te moeten reageren,
ook buiten hun werktijden om? In de vragenlijst werd ook aangegeven dat de uitgestelde reactie
een voordeel maar ook een beperking kon zijn:
“Voor de zorg in brede zin wel veelbelovend, maar ik verwacht dat de forensische doelgroep minder
dan gemiddeld zal kunnen omgaan met de uitgestelde reactie.”

Daarnaast vindt niet elke behandelaar of patiënt deze manier van communiceren even prettig en
beschikt niet elke patiënt over de benodigde vaardigheden en middelen. Een behandelaar zei hier
het volgende over:
“En heel veel van dit soort dingen, ik werk vooral ook ambulant, dus ik app met klanten, ze hebben
gewoon mijn telefoonnummer en ik heb de ervaring dat ze geen misbruik ervan maken, en ze zien me
in beeld. Maar als je kwaad wil als patiënt kan je er heel erg misbruik van maken. Wij ook zelf, als
medewerker. Maar de angst daarvoor denk ik dat dat ook wel meespeelt in de weerstand. Maar dat is
misschien iets wat meer speelt bij forensisch dan bij de klinische ggz. Met mensen die dan stalken of
iets.”

3.2.2.9 Neuro- en biofeedback
Stand van zaken
Bij neuro- en biofeedback staat het meten van
lichamelijke signalen via sensoren en het zichtbaar
maken daarvan centraal. Voorbeelden zijn
hersengolven, spierspanning of huidgeleiding. Aan
de hand van deze ‘feedback’ kunnen gebruikers
meer inzicht krijgen in hun lichamelijke reacties en
leren om deze beter onder controle te houden. Met
name bij biofeedback is er sprake van overlap met
wearables die bijvoorbeeld huidgeleiding meten,
maar in dit rapport wordt het onderscheid gemaakt
door de continuïteit van het meten: waar dit bij
wearables op elk moment en elke plek kan
gebeuren, vindt het meten bij neuro- en biofeedback plaats in de behandeling. Het is van belang
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om te vermelden dat dit geen onderbouwde definitie is, maar voornamelijk is aangebracht om het
verschil in dit rapport duidelijk te maken.
Neuro- en biofeedback worden al ruime tijd toegepast in de geestelijke gezondheidszorg.
Zo zijn er reviews uitgevoerd naar onderzoeken die zich richten op de inzet van neurofeedback bij
autisme (Coben, Linden, & Myers, 2009), eetstoornissen (Bartholdy, Musiat, Campbell, & Schmidt,
2013) en ADHD (Arns, de Ridder, Strehl, Breteler, & Coenen, 2009). Hoewel er positieve resultaten
zijn gevonden, blijkt uit een groot deel van de onderzoeken dat neurofeedback niet voor iedereen
werkt. Een ‘one-size-fits-all’ benadering lijkt dus niet geschikt te zijn bij deze technologie, wat ook
blijkt uit een recente review (Alkoby, Abu-Rmileh, Shriki, & Todder, 2018). Deze conclusie komt
overeen met de bevindingen van een onderzoek naar neurofeedback bij forensisch psychiatrische
patiënten met middelenmisbruik (Fielenbach et al., 2018). Dit is eveneens de enige studie die uit
het huidige literatuuronderzoek naar voren is gekomen; neurofeedback is dan ook nog niet zo vaak
toegepast in de forensische zorg (Fielenbach et al., 2018).
Als wordt gekeken naar biofeedback, is er onderzoek uitgevoerd met wearables die
biologische maten in kaart brengen, bijvoorbeeld huidgeleiding en hartslag. Deze onderzoeken
worden in het huidige rapport besproken in paragraaf 3.2.2.5 over wearables. Een andere vorm
van biofeedback die specifiek relevant is voor de forensische zorg, is de penisplethysmograaf
(PPG). Dit is het meest gebruikte instrument om seksuele opwinding van seksuele delinquenten te
meten. Door middel van een ring wordt de omtrek of het volume van de penis gemeten. De
respondent wordt blootgesteld aan seksuele en niet-seksuele stimuli, waarop de veranderingen in
de omtrek of het volume van de penis worden gemeten (Murphy, Ranger, Stewart, Dwyer, &
Fedoroff, 2015). Deze informatie kan gebruikt worden om zedendelinquenten te diagnosticeren en
eventueel behandelen. Zoals is te lezen in de paragraaf over virtual reality, wordt deze technologie
steeds vaker gecombineerd met stimuli in virtual reality (Renaud et al., 2014). Over het algemeen
is er dus nog relatief weinig bekend over de inzet van neuro- en biofeedback in de (Nederlandse)
forensische zorg, maar lijkt het veelbelovend te zijn, mits er goed wordt nagedacht over
personaliseerbare protocollen (Alkoby et al., 2018).
In Figuur 13 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor neuro- en biofeedback. In vergelijking met de andere
technologieën is dit een hoge gemiddelde score.

Figuur 13. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van neuro- en biofeedback voor de forensische zorg (M=4.12; SD=.91).
Voordelen
Een voordeel van neuro- en biofeedback is dat het een aanvulling kan zijn op de mechanismen van
huidige behandelingen die vooral cognitief ingestoken zijn. Er kan op hersenniveau gewerkt
worden, wat mogelijk beter aansluit bij bepaalde typen patiënten of op een andere manier effectief
kan zijn. In de vragenlijst werd enkele keren genoemd dat dit een mooie manier was om meer
inzicht in jezelf te krijgen. Via neuro- en biofeedback kunnen patiënten ook nieuwe vaardigheden
aanleren, bijvoorbeeld door zichzelf te ontspannen op basis van feedback over hun hersenactiviteit
of andere fysiologische veranderingen zoals huidgeleiding. Een onderzoeker zei hier het volgende
over:
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“Dus wat ik net zeg over die wearables waar ik het over had, die gamified met biofeedback. Dat leert
je dat jij invloed hebt op je brein. Dat je door je erop te richten eigenlijk je hersengolven rustig kunt
maken. Als je in de stress schiet, dat jij invloed hebt. Als je maar weet hoe. Als je maar weet dat
betekent nu voet op de grond, rustig kijken, ademhalen, diep zuchten, kijk, focus, focus visueel. Als ik
ergens visueel op focus wordt de rest van mijn brein rustig. Hey, als ik ergens visueel op focus wordt
de rest van mijn brein rustig. Dus als ik boos ben en ik kijk dan heel erg gericht ergens naar, voet op
de grond, ademhalen, kan ik misschien rustig worden. Transfer.”

Verder werd in de vragenlijst het volgende voorbeeld gegeven:
“Zelf laatst meegemaakt op de agressie en veiligheid training met een biofeedback monitor hoe dit mij
leerde wat verschillende hartslagritmes doen met mijn lichaam qua ontspanning en ook hierdoor beter
aan te voelen hoelang hierin door te moeten gaan voor het echt rustig is. Dit lijkt mij ook voor
patiënten zeer waardevol.”

Dit biedt ook weer nieuwe inzichten voor de behandelaar doordat hij of zij kan zien hoe iemand
fysiologisch gezien reageert. Uit de literatuur en het interview met een beleidsadviseur kwam het
gebruik van penisplethysmograaf (PPG) bij assessment van pedofilie naar voren:
“We zitten dan ook vaak aan de standaarddingen voor onze doelgroep te denken, van die penismeters
en dergelijke. Krijg je een erectie van kinderpornoplaatjes en dat soort dingen.”

Door middel van informatie uit dit type technologieën zou volgens een participant ook meer inzicht
gekregen kunnen worden in voorlopers van agressie, bijvoorbeeld hartslag of hormonen zoals
cortisol. Tenslotte biedt dit type technologie ook mogelijkheden om het op een leuke manier aan te
bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een game, waarvan een onderzoeker een voorbeeld gaf:
“Ik weet niet of je die kent, hier op het Radboud is een hele mooie angsttoepassing ontwikkeld waarbij
kinderen in een game terechtkomen. Daar moeten leren omgaan met angst. Leren eerst om de
spookjes die zij zien, of ander angst factoren zoals een spin, om die via biofeedback te leren om dan
zeg maar de ontspanning te laten toenemen. Dan komen ze in zo’n game en dan zien ze die hele
angstige avatar staan. En dan leren ze via biofeedback om de angst te reduceren. Dan mogen ze naar
de volgende stap. Dan zie je gewoon waar de spookjes of de spin een hele mooie elf wordt of wat ze
leuk vinden. Dan zie je goed dat die kinderen echt dat leuk vinden qua gedrag. En via biofeedback en
die game minder angstig worden. En net zo veel minder angstig worden als bij cognitief
gedragstherapeutische interventies omdat je ook exposure toepast via een breincomponent. Anders
vormgeven van de reactie daarop.”

Beperkingen
Een nadeel dat werd genoemd is dat het veel tijd en moeite kan kosten om bepaalde
meetapparatuur aan te brengen, bijvoorbeeld plakkers op het hoofd of lichaam, zoals een
onderzoeker aangaf:
“Die headset voor de biofeedback moet ook eerst – hé, dan heb je zo’n ding op je pink voor je
hartslag. Wil je dat echt goed doen dat kost best tijd. En willen mensen daar tijd voor nemen?”

Ook gaven enkele respondenten van de vragenlijst aan dat er nog te weinig bekend is vanuit
onderzoek of de resultaten nog niet veelbelovend genoeg zijn. Uit één onderzoek uit de
literatuurstudie kwam naar voren dat neurofeedback niet direct effectief bleek te zijn, maar dat er
wel aanleidingen zijn om aan te nemen dat het voor een bepaald deel van de patiënten wel zou
kunnen werken. Ook werd genoemd dat de ervaring was dat veel patiënten niet enthousiast
werden van deze technologie, wat impliceert dat het niet altijd even veel en op de juiste wijze
gebruikt zal worden in de praktijk. Een andere respondent van de vragenlijst was positief over
biofeedback, maar vond bij neurofeedback het ontbreken van context een grote beperking:
“Ik moet hierbij wel aanmerken dat ik veel positiever ben over de kansen van feedback in de context.
Dus biofeedback tijdens het dagelijkse leven mogelijk gemaakt door sensoren en onopvallende alerts
als voor een persoon hoge fysiologische waardes worden bereikt. Neurofeedback acht ik minder nuttig;
ook omdat dit in de context niet mogelijk is.”

Verder is er nog relatief weinig bekend over deze toepassing, wat ook relatief vaak werd
aangegeven in de vragenlijst. Hierdoor worden de inzet van typen technologieën nog echt als
pionieren gezien, en gaven participanten aan dat de daadwerkelijke, structurele inzet in de
behandeling nog ver weg lijkt te zijn.
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3.2.2.10 Robotica
Stand van zaken
Robotica is een relatief nieuwe technologie in de
zorg. Robots kunnen worden ingezet om de kwaliteit
van zorg te verbeteren. Sociale robots maken
contact met gebruikers en zouden mogelijk bij
kunnen dragen aan ontspanning, ondersteuning van
dagstructuur of vermindering van eenzaamheid.
Voor zover bekend zijn er weinig tot geen
voorbeelden van toepassingen van deze technologie
in de forensische zorg. Wel worden robots ingezet in
andere domeinen van de Nederlandse (geestelijke)
gezondheidszorg. Een voorbeeld is de robot Tessa,
een kleine robot in de vorm van een bloempot die
met name in de zorg voor dementerenden in wordt gezet. Zo herinnert ze mensen aan afspraken
of stelt activerende activiteiten voor, zoals het zetten van een kopje thee of het aanzetten van
muziek. Een ander voorbeeld is Paro de robotzeehond. Deze robot bevalt veel sensoren en motoren
waardoor hij reageert op spraak en aanraking. Zo geeft de robot prikkels aan bijvoorbeeld
dementerenden en nodigt uit tot interactie zoals knuffelen. Zora is een derde voorbeeld. Dit is een
humanoïde robot die met name ingezet wordt om mensen te vermaken, bijvoorbeeld door
spelletjes te spelen, verhalen te vertellen, muziek te spelen of lichamelijke oefeningen voor te
doen. Daarnaast bestaat er ook een slaaprobot, de Somnox, in de vorm van een kussen. Door deze
robot kunnen mensen sneller en langer in slaap vallen doordat de robot helpt met het vertragen
van de ademhaling, het afspelen van geluiden en het richten van de aandacht op de robot.
Daarnaast zijn er ook robots die meer ondersteunend werken, bijvoorbeeld Rose, een servicerobot.
Deze robot bestaat uit een rijdend onderstel, een robotarm en een scherm, en ondersteunt mensen
in algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals het halen van een glas water of het dekken van
de tafel. Tenslotte kunnen robots ook ingezet worden om de veiligheid van klinieken te vergroten
door bijvoorbeeld hekken te bewaken. Tot op bepaalde hoogte wordt er bij dit soort technologie
gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, maar ook worden taken uitgevoerd of
voorgeprogrammeerd door mensen. Uit Nederlandse rapporten blijkt dat er nog relatief weinig
gebruik gemaakt wordt van robots in de zorg, maar wel wordt verwacht dat dit in de toekomst toe
zal nemen, mits de toegevoegde waarde duidelijk genoeg is (van der Maaden et al., 2018; Vendrig
& de Wit, 2017). Op dit moment wordt de verwachting dat robots een oplossing kunnen zijn voor
personeelstekorten in de zorg echter nog niet waargemaakt (Vendrig & de Wit, 2017).
Als gekeken wordt naar onderzoek, blijkt dit in lijn te zijn met de stand van zaken in de
praktijk: er zijn relatief weinig studies uitgevoerd naar de inzet van robots in de geestelijke
gezondheidszorg. In het literatuuronderzoek is geen enkele studie geïdentificeerd die zich richt op
robotica in de forensische zorg. Als wordt gezocht naar literatuur over robotica in de geestelijke
gezondheidszorg in het algemeen, blijkt dat er wel onderzoek is uitgevoerd, maar dit is minder dan
naar bijvoorbeeld naar web-based interventies. Ook is een groot deel exploratief van aard.
Onderzoeken gaan bijvoorbeeld over de inzet van robots bij ouderen met dementie (Moyle et al.,
2013), ouderen met dementie en depressie (Abdollahi, Mollahosseini, Lane, & Mahoor, 2017) en
kinderen met autisme (Vanderborght et al., 2012). Auteurs van een literatuurreview geven aan dat
er wel een en ander bekend is over deze doelgroepen (dementie en autisme), maar dat het nodig
is om meer inzicht te krijgen in de inzet van robotica bij andere doelgroepen (Rabbitt, Kazdin, &
Scassellati, 2015). De auteurs geven aan dat er veel mogelijkheden zijn voor robotica, maar dat
robots niet dienen als vervanging van menselijk contact en er goed nagedacht moet worden over
de manier waarop ze worden ingezet.
In Figuur 14 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor robotica. Deze technologie heeft de laagste gemiddelde score van
alle bevraagde technologieën ontvangen.
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Figuur 14. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van robotica voor de forensische zorg (M=3.19; SD=.93).
Voordelen
Doordat nog niet veel bekend is over robotica in de forensische zorg werden relatief weinig
voordelen genoemd in de interviews en de literatuur. Een mogelijkheid van robotica die werd
genoemd was de mogelijkheid om te oefenen met contact leggen door in gesprek te gaan met
sociale robots. Dit type robots zou als een soort maatje geplaatst kunnen worden in de kamer of
het huis van eenzame patiënten. Ook kunnen sociale robots eventueel in isoleercellen ingezet
worden om contact te leggen, te kalmeren of gedrag te monitoren, wat blijkt uit de volgende quote
van een innovatieadviseur:
“Maar het lijkt me gewoon heel interessant om eens te kijken van geeft dat nou meer, op het moment
dat je niet in staat bent om contact te hebben met mensen en je wordt in een isoleercel gezet, dan
ben je ineens heel eenzaam. Misschien dat een klein robotje of een soort Tamagotchi op een scherm
wel kan zorgen voor een soort verwantschap, dat je daar in ieder geval contact mee hebt, dat je dan
weer in staat bent om contact te hebben met mensen. Dus ik denk dat dit gewoon een kwestie is van
klein beginnen.”

Daarnaast kunnen robots gebruikt worden om dagstructuur te bieden bij ambulante patiënten of in
klinieken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kracht van herhaling en consistentie in de
manier waarop informatie wordt aangeboden. Een innovatieadviseur gaf hier het volgende
voorbeeld van:
“En ik denk dat bijvoorbeeld bij tbs’ers die thuis komen te zitten en eenzaam zijn een robotje om
tegen te praten ook een soort houvast kan geven van ‘hey, vergeet niet dat je moet eten’ of ‘vergeet
je medicijnen niet’. Ik denk dat dat best wel wat kan zijn. Want vaak is het toch een vorm van
terugvallen komt ook door eenzaamheid. Dus ik denk dat het absoluut iets kan zijn om een dagritme
en een soort maatje-schap te krijgen.”

Daarnaast kunnen robots helpen bij de beveiliging door bijvoorbeeld patiënten te controleren door
regelmatig vragen te stellen of andere informatie te verzamelen. Een onderzoeker zei het volgende
over beveiliging door robots:
“En aan de andere kant de roboticavariant. En niet dat ik daar nu heel concreet een voorbeeld bij heb
maar, dat zou ook niet over twee jaar al geïmplementeerd zijn, maar dat gaat natuurlijk ook op ons
afkomen, dat er een aantal handelingen die nu door mensen worden verricht door slimme robots
worden ingezet. Als je kijkt naar de beveiliging, drones die gaan draaien boven de kliniek. Dat als
iemand in een hek een beweging ziet, dat de drone daar naartoe gaat.”

Beperkingen
De grootste beperking van robotica volgens de participanten was dat er nog te weinig bekend was
over dit type technologie in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg. Uit de antwoorden van
de vragenlijst bleek dat een groot deel van de deelnemers zich hier niks bij voor kon stellen in een
forensische context. Enkele deelnemers van de interviews gaven aan robotica hierdoor nog niet als
een realistische optie op de korte termijn te zien. Ook waren de reacties van de robots nog niet
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menselijk en natuurlijk genoeg om echt van toegevoegde waarde voor de behandeling te zijn,
waarbij een innovatieadviseur het volgende voorbeeld gaf:
“Maar ja robots kunnen ook, en dat zie je ook met die robot Sophia bijvoorbeeld, we zeggen van ‘het
meest menselijk’, maar zij kan alleen nog maar heel menselijk reageren op het moment dat je alle
vragen van tevoren in programmeert en alle antwoorden in programmeert. Dus het is nog een beetje
een wassen neus.”

Meerdere deelnemers van de vragenlijst brachten duidelijk naar voren dat robots zeker niet als
vervanging van menselijk contact kunnen en mogen dienen. Daarnaast werd met name in de
interviews aangegeven dat er in het geval van robots en kunstmatige intelligentie veel ethische
vraagstukken zijn waar goed over nagedacht moet worden, bijvoorbeeld zaken als
verantwoordelijkheid als er iets misgaat, opslag van data en privacy.

3.2.2.11 Domotica
Stand van zaken
Het begrip domotica heeft betrekking op
technologieën die processen in en om de woning (of
klinische afdeling) automatiseren, om zo de kwaliteit
van wonen en leven te verbeteren. In dit project
heeft de term domotica betrekking op technologieën
die ingezet worden om de kwaliteit van de geleverde
zorg te verbeteren. Voorbeelden zijn
bewegingssensoren of verschillende typen verlichting.
Uit het literatuuronderzoek zijn geen
onderzoeken over de toepassing van domotica in de
forensische geestelijke gezondheidszorg naar voren
gekomen. Het grootste deel van praktijkprojecten en onderzoek lijkt gericht te zijn op de inzet van
domotica in de langdurige zorg (Hilbers-Modderman & de Bruijn, 2013; Peeters, Wiegers, Bie, &
Friele, 2013), met name bij (dementerende) ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen toezichthoudende en ondersteunende domotica.
Toezichthoudende domotica zijn met name gericht op het begrenzen en/of beveiligen van een
patiënt. Dit type technologie biedt een alternatief voor de directe waarneming van de zorgverlener.
Voorbeelden zijn een bedsensor, valdetector, uitluistermicrofoon, maar ook kan gedacht worden
aan systemen die gebruik maken van meerdere typen sensoren en aan de hand van kunstmatige
intelligentie onderzoeken of het gedrag van een patiënt overeenkomt met het normale leefpatroon.
Afwijkingen kunnen erop duiden dat iemand zorg nodig heeft. Hierop kan de zorgverlener
gealarmeerd worden, of kunnen er aanpassingen in de omgeving gedaan worden (bijvoorbeeld licht
of geluid met kalmerend effect). Onder ondersteunende domotica worden technologieën verstaan
die gebruikt worden voor alledaagse verrichtingen om bepaalde handelingen te vergemakkelijken,
bijvoorbeeld voor mensen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Hierbij kan gedacht worden aan
licht dat ’s nachts automatisch aangaat als er beweging wordt gedetecteerd of afstandsbedieningen
om deuren te openen (Hilbers-Modderman & de Bruijn, 2013). Een andere mogelijkheid is om via
domotica een ideale situatie te creëren die aansluit op de stemming van de patiënt, ook wel
ambient experience genoemd. Met ambient experience wordt een ruimte op een mensgerichte
manier ingedeeld en ingericht, met als doel de zorgbeleving te verbeteren. Hierbij zorgen
dynamisch licht, geluid, kleur en beeld voor een positieve en rustgevende omgeving voor de
patiënt en familie. Het concept is ontwikkeld door Philips en onder andere ingezet op de High en
Intensive Care (HIC) van GGzE (van Loghum, 2012). Hierbij kan gedacht worden aan kalmerende
muziek of licht als blijkt dat iemand onrustig gedrag vertoont. Uit onderzoek naar de inzet van
ambient experience in Eindhoven, bleek dit positieve effecten op te leveren op het gebied van
stressreductie bij cliënten, waarbij ernstige separatie kon worden voorkomen.
Over toepassing van domotica in de forensische behandelingen is vanuit de praktijk en
literatuur dus nog weinig bekend. In de reguliere zorg wordt het met name ingezet als
ondersteuning en beveiliging en wat minder als behandelmiddel. Er is dus meer onderzoek nodig
om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van domotica voor behandelingen in de forensische
zorg. In Figuur 15 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor domotica. Deze gemiddelde score is relatief laag in vergelijking
met de rest van de bevraagde technologieën.
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Figuur 15. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van domotica voor de forensische zorg (M=3.49; SD=1.11).
Voordelen
Domotica kunnen via sensoren die informatie verzamelen direct reageren op het gedrag van
patiënten in een instelling als er geen personeel aanwezig is, in isoleercellen maar ook in
privékamers. Met name uit de vragenlijst kwam naar voren dat dit nuttig kan zijn in het geval van
personeelstekort, een probleem dat steeds groter wordt. Door middel van domotica kan de
veiligheid in de gaten gehouden worden, bijvoorbeeld in het geval van suïcidaliteit. In
onderstaande quote van een onderzoeker wordt hier een voorbeeld van gegeven:
“Er is ook een voorbeeld van een onderzoek wat een slimme kamer ontwikkelde om suïcidaal gedrag
op tijd te signaleren of eigenlijk te voorkomen. Dus die meten dan op afstand ademhaling en hartslag
en zo en konden dus op die manier stafleden waarschuwen als er iets was. Dus voor
veiligheidsaspecten.”

Ook kan er een ideale situatie gecreëerd worden die aansluit op de stemming van de patiënt.
Hierbij kan gedacht worden aan kalmerende muziek of licht als blijkt dat iemand onrustig gedrag
vertoont. Een onderzoeker gaf hier een voorbeeld van:
“Maar goed, ik herinner me nog een voorbeeld van domotica in een isoleercel of een potentieel idee
ervan dat je dus met domotica kan reageren op het gedrag van in dit geval een gevangene of
misschien een cliënt die heel onrustig is en op die manier allerlei factoren kan aanpassen om dat zeg
maar te kalmeren. Dus een ideale situatie creëren voor een patiënt of zo.”

Tenslotte kunnen domotica het woongemak verbeteren of de veiligheid verhogen, bijvoorbeeld in
een kliniek, door automatisch lichten aan te laten gaan bij beweging, alarmen, of een digibord met
informatie dat in de kamer wordt geplaatst. Dit type technologie zou het voor patiënten die (weer)
op zichzelf gaan wonen makkelijker kunnen maken om zelfstandig te functioneren.
Beperkingen
Als het gaat om het detecteren van ongewenst gedrag, werd aangegeven dat dit gezien de stand
van zaken van de technologie lastig zou kunnen zijn om wat kleinere bewegingen zoals
automutilatie te detecteren. Een innovatieadviseur gaf het volgende voorbeeld:
“We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een hartslagsensor. En dan in een cel. Dus we willen in die cel
continu controleren of iemand een hartslag heeft. Daar ga je ook tegen dingen aanlopen, misschien dat
mensen hartritmestoornissen hebben of dat het toch niet goed is als die in bed ligt of in een bepaalde
hoek zit. Dus ik merk dat dat toch veel langer nodig heeft dan dat ik had verwacht. Want men zegt
heel erg ‘we hebben het en we kunnen het’. En we kunnen het ook wel maar het heeft echt een veel
langere looptijd nodig om het goed te tweaken dat het van meerwaarde is.”

Daarmee hangt samen dat niet altijd duidelijk is hoe betrouwbaar de observaties van sensoren zijn
en welke conclusies daaraan verbonden kunnen worden. Tenslotte is het van belang om de dunne
lijn tussen empoweren en controleren van patiënten in de gaten te houden, zoals naar voren komt
in de quote van een innovatieadviseur:
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“Een nadeel is van dit soort technologie dat alles een soort van dubbele kant heeft, het is een
controlemiddel of een empowering middel zeg maar. Dus dat zijn een beetje twee kanten van dezelfde
medaille. En domotica kan heel erg overkomen als alleen maar controlerende factor.”

3.2.2.12 Augmented reality
Stand van zaken
Bij augmented reality (AR) worden er door middel
van een bril of app beelden toegevoegd aan de
‘echte’ wereld: er wordt als het ware een extra
informatielaag toegevoegd. Deze laag kan bestaan
uit grafische elementen, maar ook uit geluid of
videobeelden. De echte wereld blijft hierbij dus
zichtbaar. Zo kan er bijvoorbeeld een virtuele spin
op iemands hand gezet worden, maar ook kan er
bij het zien van bepaalde gebouwen informatieve
tekst gelezen worden. Commerciële voorbeelden
zijn Pokémon Go, Google Glass en Snapchat filters (Cornet et al., 2019).
Ondanks dat er voordelen zijn en AR toegevoegde waarde kan hebben, is er nog zeer
weinig onderzoek uitgevoerd naar de inzet in geestelijke gezondheidszorg (Baus & Bouchard, 2014;
Cornet et al., 2019). Er zijn enkele studies uitgevoerd naar de behandeling van fobieën voor kleine
insecten zoals kakkerlakken en spinnen (Botella, Bretón-López, Quero, Baños, & García-Palacios,
2010; Wrzesien, Burkhardt, Alcañiz, & Botella, 2011), maar veel meer onderzoek naar AR in de
geestelijke gezondheidszorg is nog niet bekend. In twee reviews werd dan ook de conclusie
getrokken dat AR veelbelovend is voor de (forensische) zorg en dus ook groter zal gaan worden,
maar op dit moment nog wel in de kinderschoenen staat (Baus & Bouchard, 2014; Cornet et al.,
2019).
In Figuur 16 staan de scores die participanten van de online vragenlijst toekenden aan de
mate van veelbelovendheid voor augmented reality.

Figuur 16. De mening van de respondenten van de vragenlijst over de mate van veelbelovendheid
van augmented reality voor de forensische zorg (M=3.70; SD=.92).
Voordelen
Omdat veel participanten bekender waren met VR dan AR, werd hier relatief weinig over gezegd.
Wel kwam naar voren dat AR een mooie manier van exposure biedt door de mogelijkheid om
onderdelen toe te voegen aan de bestaande omgeving, bijvoorbeeld drugs. Met name in de
vragenlijst werd de mogelijkheid van exposure vaak genoemd. Een innovatie-expert gaf in de
interviewstudie het volgende voorbeeld:
“Hoewel virtual en augmented natuurlijk als een hele eigen, dat noemen ze immersiveness, dat hele
induiken in die wereld. Dat is wel een essentieel onderdeel van de therapie waarschijnlijk. En
augmented wordt – weet ik veel, mensen met spinnenangst zien allemaal spinnen op zich lopen.”
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Ook kan AR ondersteunend zijn voor bepaalde vaardigheden door informatie toe te voegen. Hierbij
kan gedacht worden aan praktische informatie tijdens het koken, maar eventueel ook
ontspannende stimuli of tips tijdens lastige situaties. Een cliënt zei het volgende over ontspanning:
“Maar je zou bijvoorbeeld wel een soort van, niet een fantasiewereld kunnen creëren voor die mensen
maar wel bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, iemand die het helemaal geweldig vindt om films te kijken of
te lezen iets anders kunnen aanbieden om tot rust te komen.”

Beperkingen
Het grootste nadeel dat werd genoemd was dat er te weinig bekend is vanuit onderzoek en
praktijk, en dat dit een technologie is die nog redelijk in de kinderschoenen staat qua inzet in de
(forensische) geestelijke gezondheidszorg. Ook gaf een cliënt de volgende waarschuwing over
hallucinaties:
“Ik zou het leuk vinden, die augmented reality, dan heb je die Pokémon Go. Ik zeg niet dat je voor
mensen die bijvoorbeeld heel veel drugs hebben gebruikt in hun leven, dat je ze dan weer allemaal
visioenen moet laten zien of zo, dat ze daar wat aan hebben.”

Verder kwam uit de vragenlijst naar voren dat het gevaarlijk zou kunnen zijn om patiënten bloot te
stellen aan een aangepaste werkelijkheid:
“Een vertekende werkelijkheid aanbieden is niet echt therapeutisch voor psychiatrische pat.”

3.3 Aanbevelingen voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie
In deze paragraaf komt met name de derde onderzoeksvraag aan bod, waarmee wordt onderzocht
welke activiteiten er volgens de geïncludeerde artikelen, participanten van de interviews en de
vragenlijst uitgevoerd zouden moeten worden. De fragmenten uit artikelen, interviewtranscripten
en antwoorden op de vragenlijst waarin iets werd gezegd over aanbevelingen zijn inductief
gecodeerd en worden hieronder besproken. Doordat zo goed als alle aanbevelingen technologieoverstijgend waren en met name in het algemeen gelden, is de opsplitsing per technologie in deze
paragraaf niet toegepast. In onderstaande tabel worden de typen aanbevelingen en het aantal
artikelen en interviews waarin ze zijn genoemd weergegeven. Vervolgens zal dieper ingegaan
worden op de aanbevelingen. Verder is het van belang te vermelden dat dit gaat om aanbevelingen
die zijn gedaan door participanten en niet om aanbevelingen die zijn opgesteld door de
projectgroep (zie hiervoor 5. Discussie).

3.3.1 Overzicht aanbevelingen voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie
In Tabel 7 staat een overzicht van de hoofdcategorieën, bijbehorende codes en definities daarvan.
Ook wordt aangegeven in hoeveel interviews en vragenlijsten deze code is geïdentificeerd.
Tabel 7. De geïdentificeerde aanbevelingen (hoofd- en subcodes) met bijbehorende definities en
het aantal interviews en opmerkingen in de vragenlijst waarin de codes werden teruggevonden.
Definitie
Implementatie in
organisaties

Integratie in
bestaande routines
Disseminatieactiviteiten

Aanbevelingen over wat nodig is voor
succesvolle verspreiding, adoptie,
implementatie en lange-termijn
gebruik van een technologie in de
forensische zorg.
Het nadenken over en gebruiken van
technologieën op een manier die aansluit bij
bestaande behandelingen en processen.
Activiteiten voor het verspreiden van de
technologie op grote schaal om er
bijvoorbeeld voor te zorgen dat instellingen
en behandelaren op de hoogte zijn van het
bestaan.
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Interviews
(n=21)

Vragenlijst
(n=118)

15
(71%)

10
(8%)

13
(62%)

12
(10%)

Praktische
randvoorwaarden
Kosten
Multidisciplinaire
aanpak
Richtlijnen en
standaarden

Overzicht bestaande
technologieën
Ethische richtlijnen
Behandelprotocollen

Wetgeving

Werken met
technologie
Vaardigheden van
behandelaren

Gebruiksvriendelijke
technologie
Functionerende
technologie
Ontwikkelproces

Ontwikkeling is nooit
afgerond
Continue formatieve
evaluatie en co-creatie
Evaluatie

Wat werkt voor wie?

Het belang van goede omstandigheden om
gebruik te kunnen maken van technologie,
zoals goede wifi-verbindingen, de juiste
apparatuur en voldoende tijd.
Het op tijd nadenken over de financiering
van een technologie op korte en lange
termijn.
Het belang van samenwerking tussen
verschillende partijen zoals onderzoekers,
instellingen, technologiebedrijven en
overheid bij implementatie.
Aanbevelingen over het opstellen van
heldere richtlijnen, standaarden of
protocollen voor het gebruik van
technologie in de behandeling, het
omgaan met (technische) problemen
en wettelijke zaken.
De behoefte aan een helder overzicht van
technologieën die al gebruikt (kunnen)
worden binnen forensische behandelingen.
Het belang van het goed nadenken over de
ethische aspecten van het gebruik van
technologie.
Het opstellen of aanscherpen van
protocollen die voorschrijven hoe een
technologie in de behandeling ingezet en
ingebed kan worden.
Het belang van het opstellen of
aanscherpen van juridische richtlijnen of
afspraken gerelateerd aan de inzet van
technologie in de behandeling.
Aanbevelingen om ervoor te zorgen dat
de technologie succesvol en foutloos
ingezet kan worden in de behandeling.
Het ontwikkelen of verbeteren van kennis
en (praktische en inhoudelijke)
vaardigheden die behandelaren nodig
hebben om goed met technologie te kunnen
werken.
De mate waarin een technologie makkelijk
te gebruiken en aantrekkelijk is voor
gebruikers zoals patiënt en behandelaar.
Het belang van een goed werkende
technologie zonder bugs of andere fouten.
Aanbevelingen over een iteratief
ontwikkelproces met continue
evaluatie gedurende en na introductie
in de praktijk.
De technologie na introductie in de praktijk
aanpassen, uitbreiden of richten op nieuwe
doelgroepen.

11
(52%)

3
(3%)

8
(38%)

10
(8%)

5
(24%)

3
(3%)

8
(38%)

0

6
(29%)

5
(4%)

4
(19%)

2
(2%)

1
(5%)

0

10
(48%)

12
(10%)

6
(29%)

8
(7%)

3
(14%)

0

7
(33%)

1
(1%)

Het belang van het gedurende het
ontwikkelproces blijven checken in hoeverre
tussenproducten overeenkomen met
gebruikers en/of context.
Het belang evaluatieonderzoeken om in
kaart te brengen in hoeverre een
technologie doelen behaalt en om de
technologie verder te verbeteren.
Het in kaart brengen welk type technologie
(of onderdeel van technologie) werkt voor
welk type patiënt.

2
(10%)

2
(2%)

10
(48%)

7
(6%)
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Effectiviteit
Betrouwbaarheid en
validiteit
Kosteneffectiviteit
Betrekken van
stakeholders

Samenwerking

Organisatieperspectief
Patiëntperspectief
Behandelaarsperspectief
Verbeteren van
technologie

Technologische
innovaties
Combineren van
technologieën
Theorie en
persuasieve
technologie
Aansluiten op nieuwe
doelgroepen

Het evalueren van de invloed van de
technologie op de behandeldoelen van
patiënt en de kwaliteit van zorg.
Het in kaart brengen in hoeverre een
technologie betrouwbaar en valide voor
diagnostiek ingezet kan worden.
Het in kaart brengen van het effect van de
technologie op de kosten van de geleverde
zorg.
Aanbevelingen over het meenemen van
eigenschappen, meningen en
contextuele factoren van patiënten,
behandelaren en de organisatie,
voorafgaand, tijdens en na afloop van
implementatie.
Het belang van samenwerking tussen
verschillende forensische instellingen,
kennisinstituten en overheid voor de
ontwikkeling en implementatie van
technologie.
Het belang van de manier waarop de
technologie aansluit op culturen, processen
en eigenschappen van verschillende typen
forensische instellingen.
Het belang van de ‘fit’ van de technologie
met eigenschappen en behoeften van
verschillende typen patiënten.
Het belang van de ‘fit’ van de technologie
met eigenschappen en behoeften van
verschillende typen behandelaren.
Aanbevelingen over het verbeteren van
de effectiviteit en het gebruik van
(bestaande) technologieën door het
toevoegen van theorieën over
behandeling, gedragsverandering of
technologiegebruik.
Het belang van het pionieren met
technologische innovaties in de forensische
behandeling.
De mogelijkheid om verschillende typen
technologieën met elkaar te combineren om
optimaal gebruik te maken van de
mogelijkheden.
Het toevoegen van
gedragsveranderingstheorieën, theorieën
vanuit forensische zorg of persuasieve
elementen aan technologieën
De mogelijkheid om (protocollen van)
bestaande technologieën aan te passen om
ze in te kunnen zetten voor andere
doelgroepen dan waar de technologie
oorspronkelijk voor is ontwikkeld.

9
(43%)

0

5
(24%)

3
(3%)

4
(19%)

7
(6%)

6
(29%)

0

5
(24%)

8
(7%)

5
(24%)

4
(3%)

3
(14%)

6
(5%)

5
(24%)

1
(1%)

4
(19%)

0

3
(14%)

0

1
(5%)

1
(1%)

3.3.2 Typen aanbevelingen voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie
3.3.2.1 Implementatie in organisaties
Dit type aanbeveling richt zich met name op zaken die nodig zijn voor succesvolle disseminatie
(verspreiding), adoptie, implementatie en lange-termijn gebruik van een technologie in de
forensische zorg. Uit de nadelen bleek dat technologieën bijna of helemaal niet (op lange termijn)
gebruikt worden, wat het belang van implementatie onderstreept. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen integratie in bestaande routines, disseminatie-activiteiten, praktische
randvoorwaarden, kosten en een multidisciplinaire aanpak.
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Integratie in bestaande routines
Bij de implementatie van technologie is het belangrijk om na te denken over hoe technologieën
ingezet worden op een manier die aansluit op bestaande behandelingen en processen. Met name in
de interviews kwam werd dit punt relatief vaak gemaakt. Volgens meerdere participanten moet
technologie niet gezien worden als een losse tool die ‘zomaar’ in een behandeling ingezet kan
worden: er moet goed nagedacht worden over hoe behandelaar, patiënt en organisatie met de
technologie omgaan zodat het goed wordt ingebed en daardoor een onderdeel wordt van de
behandeling, wat blijkt uit de volgende quote van een behandelaar:
“Ik denk dat je goed moet kijken op welke manier je het kan integreren in een bestaande behandeling.
Hoe kan je daar gebruik van maken om je behandeling completer te maken. Maar goed, ook dit staat
in de kinderschoenen. Daar is men mee bezig weet ik. Dus ik verwacht wel dat dat op enig moment
geïntegreerd gaat worden.”

Ook werd aangegeven dat er nagedacht moet worden over hoe een technologie goed besproken
kan worden in de behandeling. Dit blijkt ook uit onderstaande quote van een behandelaar over VR:
“Want als je denkt virtual reality is heel mooi als het gekoppeld is aan een behandeling, dus niet dat
het een behandeling op zich is maar gekoppeld aan een behandeling. En dat degene die daarin
participeert dus die dat doet, zowel de patiënt, de cliënt als de hulpverlener moet het zelf ook echt op
waarde kunnen schatten. Het moet niet zomaar een dingetje zijn, weet je wel.”

Hetzelfde geldt voor wearables: op welke manier kunnen patiënt en behandelaar in gesprek over
de data? Hoe kunnen daar conclusies aan verbonden worden en op welke wijze kan dit worden
meegenomen in de behandeling? Het opstellen van goede protocollen en handvatten is hiervoor
belangrijk. Verder werd ook aangegeven dat niet alle behandelaren altijd denken aan het inzetten
van technologie; het is nog niet altijd vanzelfsprekend of een gewoonte. Er moet nog meer
nagedacht worden over manieren om behandelaren te helpen herinneren aan het gebruiken van
technologieën. Een behandelaar gaf hierbij het volgende voorbeeld:
“Nou wat nodig is, en dat is een slag waar wij wel mee bezig zijn hier, is het gewoon onderdeel te
maken van het standaard programma. Dus er wordt bijvoorbeeld nu gewerkt aan een welkomstmodule. Dus iemand komt in behandeling en krijgt eigenlijk gelijk ook een welkomst-module. En dan is
het eigenlijk gewoon dit hoort erbij, net als alle andere dingen die bij een behandeling horen. Dus dan
heb je het meer als vanzelfsprekendheid. Ik denk eigenlijk dat het bij alle cliënten of bijna alle cliënten
wel van toepassing kan zijn.”

Verder werd ook benoemd, onder andere door een ervaringsdeskundig behandelaar, dat de patiënt
betrokken moet worden bij beslissingen over of en hoe de technologie gaat worden ingezet:
“Nou, dat natuurlijk degene die ze uitdeelt, de behandelaar, eerst goed bespreekt of die cliënt dat
eigenlijk wel wil. Want ik kan me ook voorstellen dan mensen zeggen wat een gedoe dat wil ik
helemaal niet, ik zie daar ook de meerwaarde niet van ofzo. Dan kun je daar misschien over
discussiëren, argumenteren.”

Uit deze quote komt eveneens naar voren dat niet elke patiënt verplicht moet worden om gebruik
te maken van technologie: de toegevoegde waarde moet voor beide partijen duidelijk zijn.
Naast de inbedding in behandeling is het ook van belang dat een technologie onderdeel
wordt van de organisatie van de zorg. Technologie is niet een losstaand element, maar heeft
invloed op de manier waarop zorg wordt geleverd en georganiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn
digiteams die 24 uur per dag beschikbaar zijn: dit vraagt om een andere aanpak vanuit de
organisatie. Een innovatieadviseur zei hier het volgende over:
“Wat ook wel heel erg belangrijk wordt denk ik is dit soort instellingen zijn eigenlijk niet in staat om de
mogelijkheden van dit soort therapieën optimaal te benutten vanwege de manier waarop ze hun
behandelprogramma’s hebben ingericht, de manier waarop medewerkers of tijden beschikbaar zijn, de
manier waarop roosters, gebouwen beschikbaar zijn. Je moet op een hele andere manier hiermee
omgaan. Je moet het echt meer zien als een hele intensieve korte periode waarin mensen gericht
behandeld worden op één manier waarschijnlijk, denken we nu. En in plaats van dat weer te passen in
een groot programma van één, een halfuurtje per week augmented en dan een halfuurtje wandelen en
dan dit, daarvoor moet de hele organisatie dus eigenlijk omgebouwd worden. Of opnieuw gebouwd
worden denk ik eigenlijk eerder.”

Ook werd aangegeven dat technologieën wat meer onderdeel zouden kunnen worden van
vergaderingen of doelstellingen. In de interviews werd benoemd dat de koppeling aan bestaande
systemen beter kon zodat er bijvoorbeeld niet èn in Minddistrict, èn in het elektronisch
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patiëntendossier (EPD) gewerkt moet worden. Ook werd benoemd dat technologie wat vaker een
informeel onderwerp van gesprek zou kunnen zijn bij behandelaren onderling zodat er meer ideeën
en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Uit de interviews bleek dat de sociale norm wat betreft
technologie een rol zou kunnen spelen in het gebruik. Tenslotte kwam uit de vragenlijst en
interviews relatief vaak naar voren dat technologie niet kan dienen als een vervanging van de
behandeling of de behandelaar, maar ingezet moet worden als een aanvulling die iets toevoegt aan
de behandeling, wat onder andere naar voren kwam in het interview met een innovatiespecialist:
“En ook daar bij die doelgroep speelt dat het niet bij iedereen past, en dat het in mijn ogen ook nooit
een vervanger moet worden. Omdat het gewoon ook niet bij iedereen aansluit en ook niet iedereen
daar vaardig genoeg in is en sommigen dat wel willen leren maar sommigen ook gewoon niet.”

Dit houdt in dat er goed nagedacht moet worden door management, behandelaren, ontwikkelaars
en onderzoekers over hoe, wanneer en waarom technologie het beste ingezet kan worden om deze
toegevoegde waarde te hebben voor de behandeling.

Disseminatie-activiteiten
Om ervoor te zorgen dat instellingen en behandelaren op de hoogte zijn van het bestaan van de
technologie moeten activiteiten worden ondernomen om (de kennis over) de technologie op grote
schaal te verspreiden. Uit de literatuur blijkt dat disseminatie een ontzettend complex proces is
waarbij meerdere factoren een rol spelen. Vaak is een technologie klaar en is er veel tijd gestoken
in de ontwikkeling of het onderzoek, maar blijft de implementatie onderbelicht. Veel technologieën
blijven dan ook op de plank liggen omdat ze niet bekend zijn bij potentiële gebruikers. Een
psycholoog zag hierin een rol voor onderzoek:
“Ik denk dat onderzoek vooral kan helpen met, ja, hoe implementeer je het goed en hoe hou je het
levend en hoe zorg je dat mensen ermee aan de slag gaan en dat het niet iets is dat in een bureaulatje
verdwijnt, of in een hoopje ergens in de directory. Maar ja, he, hoe hou je dit soort dingen leven in een
organisatie, ik denk dan. En ook hoe hou je alle ontwikkelingen daarin bij?”

Een belangrijke aanbeveling die door meerdere deelnemers werd genoemd is dus dat disseminatie
zeker niet onderschat kan worden en er veel tijd en geld in geïnvesteerd moet worden. In de
vragenlijst werd benadrukt dat dit op een laagdrempelige wijze moet gebeuren:
“Om het toe te passen zou het zowel de client maar zeker ook de behandelaar laagdrempelig moeten
worden aangeboden. Dus dat het product voor mij makkelijk te bereiken/gebruiken/begrijpen is en
voor de client idem dito.”

Uit de interviews en vragenlijst bleek duidelijk dat veel deelnemers weinig tot geen kennis
hadden over bepaalde technologieën, terwijl deze al wel in het veld gebruikt worden. Het gevaar
bestaat dat de kennis over het bestaan van een technologie blijft hangen bij de managementlaag
en enkele enthousiastelingen en zo niet bij behandelaren terecht komt. Het is daarom belangrijk
dat er vanuit het management veel aandacht wordt besteed aan technologieën en dat
medewerkers geïnformeerd worden over de mogelijkheden van meerdere technologieën, zoals ook
werd aangegeven door een onderzoeker:
“En daaraan vooraf gaat ook goede voorlichting. Want er zijn natuurlijk best wel wat misvattingen
denk ik, dus ik denk voor beide groepen, wat kan die technologie wel en wat niet. Dat dat heel
belangrijk is om acceptatie, draagvlak te creëren, voordat het gebruikt gaat worden in de praktijk.”

Ook zouden behandelaren hierin een (nog) actievere rol aan kunnen nemen. Mogelijkheden die
werden genoemd om medewerkers op de hoogte te stellen, waren het organiseren van cursussen,
het langsgaan bij al ingeplande teamvergaderingen om meer informatie te geven, informeren via
e-mail of intranet, of het aanstellen of meer nadruk leggen op ambassadeurs of kartrekker, wat als
volgt door een onderzoeker werd uitgelegd:
“Ik denk wel dat je op de werkvloer soort van ambassadeurs nodig hebt die een beetje de kartrekker
kunnen zijn in het omarmen van zo’n nieuwe technologie. Een beetje voorop kunnen lopen en ook de
rest daarin kunnen enthousiasmeren. Ik denk dat dat voor alles geldt, al deze technologieën.”

Verder werd in de interviews aangegeven dat producten die door een instelling werden ontwikkeld
niet altijd bekend waren bij andere instellingen. Er werd aangeraden om meer te delen en elkaar
op de hoogte te stellen van ontwikkelingen.
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Praktische randvoorwaarden
Voor goede implementatie en lange termijn gebruik van een technologie, is het van belang dat de
randzaken die noodzakelijk zijn voor gebruik goed zijn geregeld binnen een organisatie. Hierbij kan
gedacht worden aan goed en snel internet, bijvoorbeeld voor beeldbellen, of aan de
beschikbaarheid van goed werkende apparatuur, bijvoorbeeld bij VR. Dit geldt voor behandelaren,
maar ook voor patiënten, zoals werd aangegeven door een behandelaar:
“Ook daar weer de ontwikkeling van de techniek en wat wordt erin gefaciliteerd en wat zijn de eisen en
voorwaarden waaraan het zou moeten voldoen. Moeten ze zelf alles bekostigen, wordt het geleverd
voor ze. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wij hebben te maken met mensen die vaak niets hebben,
die met niets komen. En als je dan niets kan faciliteren omdat ze geen geld hebben om dat te doen
dan is de vraag in hoeverre is dat realistisch dan.”

Als er alsnog iets misgaat met de technologie moet er snel ondersteuning geboden kunnen worden
zodat er snel weer verder gegaan kan worden met het gebruik van de technologie. Indien er
sprake is van technologiegebruik binnen een gesloten setting is het van belang dat patiënten de
(online) technologie moeten kunnen gebruiken op een goede locatie. Een behandelaar zei hier het
volgende over:
“We zijn bezig om iPads op alle klinieken aan te bieden waar mensen gebruik van kunnen maken. Met
koptelefoon, want veel van die eHealth modules werken ook met filmpjes. Waardoor je het ook
mogelijk maakt dat mensen op hun kamer zo’n module gaan doen. Want ik zou er ook niet op zitten te
wachten dat al mijn medecliënten mee zitten te kijken hoe ik mijn eHealth module over
zedeproblematiek ga invullen.”

Tenslotte werd meerdere keren aanbevolen dat een organisatie ondersteunend moet zijn, onder
andere door ervoor te zorgen dat de medewerkers voldoende tijd krijgen om te oefenen met een
technologie zodat ze hem goed leren kennen en in de vingers krijgen. Ook kan meer ondersteuning
geboden worden, door ICT maar bijvoorbeeld ook door cliënten, zoals aangegeven wordt door een
behandelaar:
“En daar krijgen ze ook nog ondersteuning bij door wat we hier hebben geregeld, we hebben iConnect,
dat is een bedrijfje waar cliënten werken die allemaal technisch heel erg vaardig zijn en bij de mensen
thuis bieden ze hulp en ondersteuning. Dus dat maakt ook dat dat soort dingen wel goed lopen.”

Kosten
Met name in de interviews werd door veel participanten de nadruk gelegd op de hoge kosten die
nodig zijn voor goede ontwikkeling, implementatie en evaluatie van technologie in de forensische
zorg. Veel participanten gaven aan dat de hoge kosten voor ontwikkeling en onderzoek een grote,
zo niet de grootste, drempel is voor succesvol gebruik in de gehele forensische zorg, zoals werd
aangegeven door een behandelaar:
“Ja, nou eerst geld. Geld, subsidie of instellingen die daarin investeren. Kunnen investeren, want
willen, dat geldt voor onze organisatie, men wil er wel in investeren alleen financieel is dat niet
makkelijk en dan heb je het gelijk over best wel grote bedragen ook dus daar loopt het dan vaak op
stuk. Dus dan heb je subsidie nodig of via een andere weg. Dus dat is denk ik de eerste stap die
genomen moet worden.”

Er moet meer geld beschikbaar komen voor ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals VR en
wearables, maar ook moet geïnvesteerd worden in het updaten van bestaande apps of web-based
modules. Daarnaast werd aangegeven dat er meer onderzoek nodig is, maar dat goed
(effect)onderzoek veel tijd en geld kost. Tenslotte blijkt dat implementatie vaak een
ondergeschoven kindje is en er ook daardoor vaak vrij weinig budget voor beschikbaar is.
Daarnaast komt het vaak voor dat de ontwikkeling (deels) gefinancierd wordt, maar er geen geld
meer beschikbaar is voor een implementatie- of evaluatiestudie. Een onderzoeker zei hierover het
volgende:
“Maar dan nog, bij het KFZ is men ook voor het eerst bezig met de onderzoeken, dit soort
mogelijkheden. En we hebben op de app die we zelf ontwikkeld hebben ook zelf toegelegd, omdat je –
er is zo veel mogelijk en je wil zo veel inbouwen in zo’n app. Dus bijvoorbeeld opslaan van data om het
ook nog te kunnen gebruiken voor onderzoek. En daar heeft KFZ niet in voorzien. Dus je hebt altijd
meer nodig dan je vergoed krijgt. Ja, het gaat echt over geld.”

Ook werd benoemd dat er vanuit instellingen, ontwikkelaars en onderzoekers meer
aandacht moet zijn voor het langetermijndenken over financiering. Als een technologie ontwikkeld
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of aangeschaft wordt, is het essentieel om daar een goede business case voor te maken, het liefst
samen met experts op dat gebied. Een innovatieadviseur gaf aan dat het lastig kan zijn om
business cases of modellen op te stellen:
“Zo krijg je echt dat je co-creatie krijgt, dat je samen werkt en dat het zich gaat formeren. Maar ja dat
business model vinden is dan weer niet zo. Dus ik denk dat daar een grote slag in te slaan is.”

Hetzelfde geldt voor contracten: ook hier moet goed over nagedacht worden, bij voorkeur samen
met experts (juridisch of financieel) met verstand van zaken. Op die manier kan voorkomen
worden dat er een contract wordt aangegaan voor lange termijn, terwijl bijvoorbeeld na een jaar al
blijkt dat de technologie niet goed aansluit. Door de grote bedragen die vaak voor contracten
betaald worden, wordt het daardoor lastiger om in andere typen technologieën te investeren.
Verder werd door enkele participanten aanbevolen om op tijd te kijken naar mogelijke subsidies en
subsidieverstrekkers. Ook zijn er soms regelingen van zorgverzekeraars waarop aanspraak
gemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van web-based modules. Het is belangrijk dat
men daar goed van op de hoogte is. Hierbij werd ook aangegeven, onder andere door een
beleidsadviseur, dat zorgverzekeraars en de overheid een grotere rol zouden moeten krijgen in de
financiering van onderzoek naar en ontwikkeling van technologieën voor de forensische zorg:
“Om een voorbeeld te noemen, we hebben een project gedaan waarin we patiënten zoals die ESMmethode [Experience Sampling Method] een dagboek wilden laten bijhouden dat hun ondersteunde
tijdens hun verloven. We merkten dat een heel belangrijk element daarin is, is dat ze samen met hun
behandelaar hun eigen dagboek gaan samenstellen. Formeel is dat geen onderdeel van de
behandeling, dus mag je dat niet declareren als onderdeel van zorg, terwijl het een heel wezenlijk deel
van de behandeling is. Want juist daar over nadenken en dat soort dingen. Je zou kunnen zeggen daar
mag de overheid nog wat ruimer in zijn, dus in de financiering.”

Multidisciplinaire aanpak
Uit de literatuur en interviews kwam het belang van de samenwerking tussen verschillende partijen
zoals onderzoekers, instellingen, technologiebedrijven en overheid bij ontwikkeling en
implementatie naar voren. Dit komt onder andere naar voren in de volgende quote van een
onderzoeker:
“Nou ik denk een belangrijk ding is gewoon echt de juiste expertise erbij halen. Ik denk gewoon niet
dat er vanuit de praktijk verwacht kan worden dit kunnen we zelf wel doen. Juiste expertise, het liefst
zou je gewoon een driehoek willen maken tussen praktijk, ontwikkelaar en wetenschapper. Als het om
VR-toepassingen gaat. Om gelijktijdig met ontwikkeling ook een wetenschappelijke pilot mee te laten
lopen, dus effectiviteit mee te onderzoeken.”

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van technologie is een ingewikkeld proces waarbij veel
verschillende typen expertise nodig zijn. Zo werd bijvoorbeeld aangeraden om voor implementatie
van technologieën projectteams op te stellen met daarin leden met verschillende achtergronden:
behandelaren, patiënten, managers/beleidsadviseurs, technologie-experts,
implementatiedeskundigen, et cetera. Een innovatie-expert zei hier het volgende over:
“Dus ik zou het heel mooi vinden als er een coalitie zou kunnen ontstaan en dan ben ik de eerste die
daar werk in wil doen, maar waarin die verschillende partijen met elkaar. En daarbij is belangrijk dat
eenieder vertrouwen heeft in elkaar. Weten ‘what’s in it for me’, de onderzoeker wil zijn promotie
halen, dat is ook zijn doel, dat is ook prima. En die game designer wil zijn game maken en die wil daar
ook mee shinen en doen, is ook prima. En de professional wil professional zijn, die wil expert daarin
zijn, ook goed. Het instituut wil ervoor zorgen dat ze veiligheid bieden, is ook goed. Maar dat iedereen
op zijn eigen stoel blijft zitten en de kennis en kunde daarin heeft om dat te faciliteren en daar stappen
te zetten. En dan ben ik ervan overtuigd dat we veel sneller stappen kunnen zetten.”

Daarnaast is het aan te raden om ICT-afdelingen van instellingen actief te betrekken bij
implementatieprocessen vanwege hun ondersteunende rol en kennis en ervaring met gelijksoortige
projecten. Implementatie van technologie in forensische instellingen is niet iets wat top-down moet
verlopen en waarover één persoon voldoende kennis heeft, dus daarom is goede, structurele
samenwerking tussen verschillende typen personen met ervaring en kennis over implementatie,
technologie of de forensische zorg essentieel.
Voor implementatie op nationaal niveau werd benoemd dat er nog meer samengewerkt zou
kunnen worden met verschillende partijen zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid,
zorgverzekeraars, KFZ, forensische instellingen en technologie-ontwikkelaars. Een onderzoeker zei
het volgende over de rol van KFZ hierin:
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“Waarom is het denk ik goed dat het KFZ zich daarmee bemoeit, waardoor je ook meer samenwerking
propageert. Dat is lastig omdat je in een kliniek toch ook altijd in een wereld zit van ja, je kunt het
geld maar één keer uitgeven. […] Niet dat wij zo goed in samenwerking zijn, dat is denk ik wel een van
de belangrijkste voorwaarden om met zo’n KFZ echt een aantal stappen samen te doen.”

Dit type nationale partijen kunnen nationaal beleid opzetten voor implementatie en eventueel ook
financiële afspraken maken om gebruik aan te moedigen. Het betrekken van
technologieontwikkelaars zoals Minddistrict of CleVR zou hierbij mogelijk ook zinvol kunnen zijn,
afhankelijk van het doel. Tenslotte werd ook aangegeven dat forensische instellingen onderling nog
meer van elkaar zouden kunnen leren over mogelijke manieren waarop technologie kan worden
ingezet, geïntroduceerd aan behandelaren en patiënten, en onder de aandacht gehouden kan
worden. Een onderzoeker zei het volgende over de samenwerking tussen instellingen:
“Nou, we zullen denk ik, en dat is niet makkelijk, we zullen moeten vormen naar intensievere
samenwerking tussen instellingen. En dat in een concurrerende markt, wat hier ook aan de orde is. En
ook spanningen tussen instellingen, wat dan ook, het kan van alles zijn, maar je ontkomt er niet aan
om het samen te doen. Daarvoor is de sector te klein en is verbrokkeling uiteindelijk ook weggooien
van geld. Je zou eigenlijk met een gemeenschappelijk kader moeten zeggen de ene instelling of
technische universiteit doet dit en daar zal dat gebeuren. […] Dan zit je op hele grote bedragen, dat
kun je alleen maar samen doen. Maar daar is een commercieel bedrijf, die wil gewoon geld verdienen.
Die wil ons niet beter maken, die wil geld verdienen. Universiteiten willen vooral publicaties en
klinieken ook. Dus iedereen heeft zijn eigen terechte belangen, niet dat dat erg is. Maar die verbinding
is wel een punt van aandacht. En dat kan alleen maar samen denk ik uiteindelijk. Want daarvoor is het
gewoon te klein.”

3.3.2.2 Richtlijnen en standaarden
Dit type aanbevelingen gaat over het opstellen van heldere richtlijnen, standaarden of protocollen
voor het gebruik van technologie in de behandeling, het omgaan met (technische) problemen en
wettelijke zaken. Dit is van belang om technologie beter, structureler en systematischer in te
kunnen bedden in de behandeling. In deze categorie zijn er meerdere categorieën te
onderscheiden: overzicht van bestaande technologieën, ethische richtlijnen, behandelprotocollen
wetgeving.
Overzicht bestaande technologieën
Vooral de participanten van de interviewstudie gaven aan dat er behoefte is aan een overzicht van
technologieën die al gebruikt worden of gebruikt zouden kunnen worden in de forensische zorg.
Ook bleek, met name uit de vragenlijst, dat meerdere participanten geen goed beeld hadden bij
meerdere typen technologieën. Veel behandelaren (en managers) gaven dan ook aan niet goed te
weten wat allemaal mogelijk is op technologiegebied en ook geen goed overzicht te hebben van
wat er bij andere instellingen gebeurt, wat onder andere door een behandelaar werd aangegeven:
“Ik denk vooral bekendheid. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat er op die markt te
koop is, heel veel. Maar goed, ik ken er een paar maar ik denk dat er nog veel meer is dan dat ik mij
realiseer. Dus meer bekendheid aan geven en goeie uitleg wat je ermee kan.”

Ondanks dat er wel onderling wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld via platformen als KNAPP en via
eigen netwerken, blijkt er toch nog behoefte te bestaan aan meer overzicht.
Een suggestie die werd gedaan was om ten eerste onderzoekers en organisaties meer te
stimuleren om kennis en producten te gaan delen met elkaar. Daarnaast werd, onder andere door
een innovatiespecialist, een platform gesuggereerd waarop instellingen aan kunnen geven met
technologieën werken en eventueel ook kunnen vertellen wat hun ervaringen daarmee zijn:
“Nou ik denk dat het mooi zou zijn als we ook daarin – misschien dat die er is, dat weet ik niet – maar
een bredere databank met beschikbare materialen daarvoor. En die met elkaar zouden uitwisselen
want ik denk als je het gaat inzetten als een middel waarin je inderdaad meer de algemene situaties
gaat ervaren, ja dan denk ik dat we met heel veel forensische klinieken tegen dezelfde situaties
aanlopen. En daarin elkaar wel zouden kunnen gebruiken meer. Terwijl wij op dit moment de mensen
en middelen überhaupt niet hebben om iets te ontwikkelen daarin. Terwijl wij misschien inzetten op
web-based modules en een andere kliniek waarschijnlijk op virtual reality en we elkaar daarin wel
kunnen vinden.”

Een onderzoeker had hierover het volgende idee:
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“Ik zat gisteren te – je hebt daar zo’n waaier liggen van de KFZ-producten, van kunnen we niet voor
behandelaren, daarbovenop ligt iets anders, dat is kleiner, dat is beter denk ik, maar kunnen we niet
voor behandelaren een soort waaier maken omdat er zo veel modules zijn. Een soort beslisboom
waaier. Waarbij ze kunnen zeggen ‘nou, dit is mijn doelstelling voor de patiënt, met de patiënt op dit
gebied, dit domein. Zijn daar modules voor? Ja. Past dit bij mijn doelstelling?’. Dat ze daar makkelijker
– maar ja, dan ga ik dus weg van de technologie, sorry. Maar ik zou dat prettig vinden, denk ik. Omdat
het 75 modules of nog meer of zo zaten er in Minddistrict. Dat is gigantisch veel, dat is bomen in het
bos. Maar het is nu al we beter gestructureerd begreep ik. Maar misschien dat zoiets wel leuk is.”

Als aanbeveling voor bestaande platforms zoals Minddistrict werd genoemd dat er behoefte was
aan een beter overzicht van bestaande modules en meer helderheid over de inhoud van die
modules. Hierbij werd gedacht aan een keuzehulp of het creëren van een overzicht door modules
te koppelen aan risicofactoren, wat werd aangegeven door een innovatiespecialist:
“Dus wij gaan het nu koppelen aan de risicofactoren het aanbod. Zodat ze kunnen kijken, als die
risicofactor opspeelt, welk aanbod hebben we dan online daarin. En we willen graag ons
behandelaanbod ook koppelen aan de digitale modules maar daar zijn we nog mee bezig.”

Ethische richtlijnen
Uit de literatuur- en interviewstudie bleek dat technologiegebruik hand in hand gaat met ethische
vraagstukken. Volgens participanten van de interviews zou hier discussie over gevoerd moeten
worden door het veld. Een onderzoeker zei hierover het volgende:
“Nou, ik denk dat technologie in het algemeen, als je naast de technologie een goede ethische
discussie voert, een onmisbare en noodzakelijke en onvermijdelijke ontwikkeling is. Onmisbaar omdat
de technologie zijn eigen dynamiek kent. Onvermijdelijk omdat dat ook tot gevolg heeft dat er
toepassingen gaan komen die we zouden moeten gaan toepassen. En relevant omdat er denk ik ook
vernieuwingen zijn bij technologie die ook de behandeling, meten van het behandeleffect maar ook zelf
gaan beïnvloeden, of het nou VR is of rTMS-achtige voorzieningen. Biofeedback, maar ook alles wat te
maken heeft met zelf-monitoring, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen. Big data is denk ik ook een vorm
van technologie die daar een rol speelt. En ik denk dat bij alles geldt dat als je dat ook parallel laat
gaan met een goede ethische en inhoudelijk discussie, dan zullen we veel dingen gaan tegenkomen de
komende tijd maar ook heel veel ingewikkelde vragen moeten beantwoorden.

Daarnaast werd ook aangegeven dat het belangrijk is om na te denken hoe ver je kan en mag
gaan in VR, hierbij werd met name gewezen op zedendelinquenten. Ook werd benoemd dat er in
het geval van communicatietechnologie zoals appen of mailen nagedacht moet worden over de
eisen die gesteld kunnen worden aan de reactietijd of bereikbaarheid van de behandelaar. Of wat
als er tijdens het verlof van een patiënt is misgaat terwijl hij of zij een app gebruikt? Ook werd
privacy benoemd, onder andere door een innovatie-expert:
“Wat nog interessant lijkt is de hele discussie over privacy in deze altijd. En als je denkt wat zou er in
de samenleving moeten gebeuren, ook al is samenleving niet onze patiënt, dan zou je kunnen zeggen
van we zouden daar wat meer, wat opener met elkaar over kunnen praten. Hoe belangrijk is privacy,
wat is dan privacy? Privacy bestaat nog geen honderd jaar, dat hebben we bedacht op het moment dat
er toiletten kwamen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen waarvan we zeggen we doen er
allemaal heel erg krampachtig en belangrijk over, misschien terecht, ik weet het niet. Maar we zouden
in ieder geval met elkaar een discussie aan moeten gaan.”

Tenslotte werd aangegeven dat er goed stilgestaan moet worden bij de mate waarin technologie
een menselijke behandelaar kan en mag vervangen, bijvoorbeeld in het geval van robotica, maar
ook bij web-based modules. Hoe moet de balans tussen face-to-face en technologie er uit zien? Bij
de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van technologie moet ook aandacht besteed worden
aan dit soort vragen.

Behandelprotocollen
In de interviews werd aangegeven dat het van belang is om goede behandelprotocollen te
ontwikkelen om behandelaren handvatten te geven om de technologie in te zetten op de juiste
manier. Hierbij moet, indien mogelijk, de aansluiting op de bestaande behandeling worden gezocht
zodat de technologie niet als een losstaand element wordt gebruikt, maar onderdeel wordt van de
behandeling. Een innovatiespecialist zei hierover het volgende:
“Nou ik denk allereerst dat een forensische kliniek er aan toe moet zijn om het in te bedden in het
proces. Dat ze daar een duidelijk visie op moeten ontwikkelen, wat voor de kliniek echt de meerwaarde
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is van het inzetten van modules. Het kan namelijk heel anders ingezet worden als het gaat om
efficiëntie of wanneer het gaat om kwaliteit van behandeling en dan zit het meer in het stukje
voorbereiding of gaan we het echt inzetten als behandeling. Dus die visie en die missie die moet de
kliniek in mijn ogen heel duidelijk helder hebben. En als die uitgedragen wordt, dan kun je er eigenlijk
pas – dus ik denk, hier zijn we daar op dit moment heel erg mee aan het stoeien, dat er heel lang de
vrijheid is geweest, dat elke behandelaar de vrijheid had om te kijken wat past bij mij, waar ga ik mee
aan de slag. En ik denk dat we nu in de fase zijn dat de kliniek daar keuzes in moet maken.”

Omdat protocollen en/of richtlijnen goed aan moeten sluiten op de praktijk, wordt aanbevolen om
ze samen met behandelaren op te stellen en ze ook te testen in een pilot voordat ze op grote
schaal gebruikt gaan worden. Op basis hiervan moeten er weer aanpassingen worden aangebracht,
zoals werd aangegeven door een behandelaar:
“Ik denk nog veel meer onderzoek. Ja, het onderzoek waar ik nu naar refereer is natuurlijk onderzoek
naar de agressiebehandeling, maar er lopen ook al andere onderzoeken. Maar ook het
agressieonderzoek zal een vervolg moeten krijgen. Niet te snel opgeven denk ik. Want het zal moeilijk
zijn om echt aan te tonen welk effect er is, maar mogelijk moet een protocol ook nog wel verder
herschreven worden.”

Hierbij is er een lastige balans tussen een uitgebreid, gedetailleerd protocol en een handzaam
protocol dat op een laagdrempelige wijze gebruikt kan worden. In hoeverre moeten behandelaren
ruimte krijgen om een technologie naar eigen inzicht te gebruiken, en hoe belangrijk is het dat een
technologie telkens op dezelfde wijze wordt ingezet? Daar komt bovenop dat het lezen van en
werken met protocollen tijd kost, wat inhoudt dat het voor drukbezette behandelaren niet altijd
haalbaar is om voor het gebruik van een technologie tientallen pagina’s door te spitten. Tijdens de
ontwikkeling, implementatie en in evaluatie moet daarom niet alleen aandacht besteed worden aan
de technologie zelf, maar zeker ook aan protocollen, richtlijnen of handvatten voor de inbedding in
de behandeling. Een beleidsadviseur gaf het belang aan van een goede inbedding van technologie
in de behandeling op de volgende manier aan:
“Maar wat heel belangrijk is, is dat je helder hebt, wat is de problematiek, wat is het behandelplan van
een patiënt. Dat je goed onderzoekt en ook goed zicht hebt op wat kan de bijdrage van eHealth op dat
gebied zijn. En dat je dat dan ook duidelijk inzet en dan ook koppelt aan. Wat ik nog te vaak zie is,
maar dat zie ik ook met andere behandelingen, is dat, en er wordt een stukje uit de problematiek
gepakt, en er wordt bij gepakt he, het kan een eHealth interventie zijn ‘dat moeten we doen’, dat
dingen los worden aangepakt, maar niet in een context. Je moet volgens mij heel duidelijk hebben
waarvoor je dan een bepaalde eHealth interventie inzet en hoe dat past in zowel de totaliteit van de
problematiek als in de fase van de behandeling waar je je in bevindt. En de ene techniek kun je al veel
sneller inzetten aan het begin van een behandeling, terwijl je voor een andere veel meer een
vertrouwensband moet hebben of motivatie en dergelijke.”

Wetgeving
Uit de literatuurstudie en enkele interviews kwam naar voren dat het van belang is voor een
duurzaam technologiebeleid om afspraken wettelijk vast te leggen, maar ook om behandelaren
goed te informeren over bestaande wetten en richtlijnen. In enkele literatuurstudies werd
aangegeven dat er meer en duidelijkere standaarden ontwikkeld moeten worden over de
beveiliging van netwerken en encryptieprogramma’s om datalekken te voorkomen. Daarnaast zijn
er richtlijnen over hoe gehandeld moet worden in het geval van datalekken, maar deze zouden
beter toegespitst kunnen worden op verschillende typen technologieën. Het is belangrijk dat
behandelaren hiervan op de hoogte zijn. Een onderzoeker gaf hier het volgende voorbeeld voor:
“Maar bijvoorbeeld bij social media, bij beeldbellen een beetje, bij mobiele apps ook een beetje, komt
allemaal privacy om de hoek kijken, waar mensen angstig voor zijn. Data transfer, daar zijn mensen
angstig voor. Als je dat goed doet en anoniem is er geen enkel probleem. Misschien is dat mijn
naïviteit. En dan kan iedereen hacken.”

Verder kunnen er concretere afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheden van
behandelaren in het geval van online behandelen. Hierbij kan gedacht worden aan een escalatie
tijdens beeldbellen: wat zijn de verantwoordelijkheden van de behandelaren als dat gebeurt? Dit
punt werd onder andere gemaakt door een onderzoeker:
“Een ander dingetje is, de web-based modules, games, mobiele apps, social media, dat zijn eigenlijk,
beeldbellen in feite ook een beetje, 24/7 devices. En dat is een vraag waar we mee moeten gaan
stoeien. […] En de verlofhulpapp is ook in feite een 24-uurs app. En het zou kunnen dat de
behandelaar gedurende de avond of nacht een notificatie krijgt. Dat zou kunnen. Ja, hoe willen we
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daarmee omgaan? […] Dan moet je op een andere manier contact met me zoeken want ik lees mijn
mail niet meer. Dat er bedrijven zijn die zeg maar echt een policy hebben om geen mails in het
weekend te sturen. Mag niet. Dus dat mensen ook echt vrije tijd houden. Maar die technologieën
duwen wel in die 24 keer 7 gedachte. En hoe willen we daarmee omgaan?”

Daarnaast zou ook meer aandacht besteed kunnen worden aan eigendom van de data die worden
verzameld: zijn die van de patiënt, de instelling, de ontwikkelaar? En wie mag daarbij? In hoeverre
mogen behandelaren toegang hebben tot data van patiënten die zij niet (meer) behandelen? En
wat moet er gebeuren als er sprake is van een datalek? Dit soort vragen kwamen met name uit de
literatuur naar voren, en wat minder uit de interviews. Daarnaast moeten behandelaren en
managers op de hoogte zijn van relevante wetten, zoals bijvoorbeeld de relatief nieuwe algemene
verordening op gegevensbescherming (AVG) wet, wat door een behandelaar werd aangegeven:
“Ik ben zelf niet zo bang voor privacy, maar in de huidige tijd, met de nieuwe AVG en weet ik veel
allemaal, wordt daar natuurlijk wel heel erg nadrukkelijk naar gekeken.”

Verder werd onder andere door een innovatiespecialist aangegeven dat de wetgeving en regels
voor de forensische zorg soms wat beperkend kunnen zijn voor technologiegebruik:
“Ik vind het heel mooi, ik vind ook mooi dat het hiervoor beschikbaar wordt, maar ik kom ook nog wel
veel beperkingen tegen door de veiligheidseisen die eraan staan. Dat de technologie daar nog niet
helemaal klaar voor is. Om ook naar de forensische kant te gaan, zeker met ontwikkelingen aan de
andere kant, dus het meer open zetten, delen et cetera, dat dat het ook wel heel erg lastig maakt in
de forensische wereld.”

Tenslotte kwamen de eisen aan technologie in de literatuurstudie aan bod, onder andere de vraag
in hoeverre er strenge eisen worden gesteld aan eHealth technologieën zoals apps. Uit literatuur
bleek dat aan medische technologieën worden strenge eisen gesteld (bijvoorbeeld een CEmarkering die aangeeft dat een medisch hulpmiddel voldoet aan Europese richtlijnen), maar dat dit
bij de meeste eHealth apps niet het geval is. Hier liggen nog mogelijkheden voor verbetering.

3.3.2.3 Werken met technologie
Deze categorie bevat aanbevelingen die als doel hebben ervoor te zorgen dat de technologie
succesvol en foutloos ingezet kan worden in de behandeling zodat behandelaren en patiënten
soepel, foutloos en intuïtief met de technologie aan de slag kunnen. Onderdelen hiervan zijn
vaardigheden van behandelaren, gebruiksvriendelijke technologie en functionerende technologie.
Vaardigheden van behandelaren
Uit de drie onderzoeken die uit zijn gevoerd kwam duidelijk naar voren dat er nog veel winst te
boeken is op het gebied van vaardigheden van behandelaren. Dit gaat niet alleen over technische
vaardigheden, maar ook over het goed om kunnen gaan met veranderingen die technologie kan
hebben voor de rol van de behandelaar. Een belangrijke aanbeveling was een goede training zodat
behandelaren met de techniek zelf om kunnen gaan. Ook zou deze training regelmatig herhaald
kunnen worden. Een behandelaar benadrukte hierbij ook het belang van oefenen:
“Nou ja, we zouden mensen meer moeten scholen. Ik weet zelf ook nog niet helemaal wat de
mogelijkheden zijn. En je zou echt een plek moeten creëren waar je die informatie op kan halen maar
waar mensen ook heen kunnen om te gaan oefenen. Dus je moet iemand hebben die er heel veel
verstand heeft van wat er kan en die je daarvoor in gaat zetten.”

Wat betreft training werd ook aangegeven dat er aandacht moest zijn voor vaardigheden die nodig
zijn om de technologie in de behandeling in te bedden. Hierbij kan gedacht worden aan het
uitleggen van de technologie aan patiënten, het (blijven) motiveren van patiënten, het geven van
feedback op digitale opdrachten, het bespreken van data in behandelsessies, het omgaan met
weerstand of vragen van patiënten, et cetera. Technologiegebruik vraagt meer dan alleen
technische vaardigheden, maar dat blijft nog wel eens onderbelicht. Dit werd als volgt verwoord
door een innovatie-expert:
“Het gaat veel meer om digitaal denken. Dat proberen we hier bij onze medewerkers nu ook een
beetje op gang te brengen. Jij moet gewoon een digital native worden, weet je wel. Jij moet gewoon
makkelijk om kunnen gaan, want als je goed met sociale media kan omgaan dan kun je ook je patiënt
adviseren van ‘hey, gebruikt dat appje eens, gebruik dat appje eens, kom je wat meer in contact met
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mensen, kun je spullen lenen’. Het gaat veel meer om een breder begrip van de digitale wereld die
eraan komt. Met al zijn digitale voordelen.”

Verder werd benoemd dat behandelaren voldoende tijd moeten hebben om te kunnen oefenen met
technologie en hun vaardigheden kunnen te verbeteren, wat op de volgende manier werd uitgelegd
door een beleidsadviseur:
“Er zit altijd in dit soort dingen een techniek-kant die je onder de knie moet krijgen maar er zit ook wel
een inhoudskant aan. Kijk als ik EMDR wil geven, dan moet ik me allereerst verdiepen dat ik weet hoe
dat kastje met die geluiden werkt. Nou dat is met zo’n ding misschien nog wel redelijk simpel. Maar ik
moet ook de methodiek kennen. En hetzelfde is hier de inhoud. Ik kan misschien de techniek wel
snappen van zo’n platform, maar er zitten 140 modules in en ik moet ook weten hoe die module
eruitziet wat ik aan ga bieden. Want ik moet weten wat ik aan mijn patiënten aanbied. Dus dat noem
ik voldoende zandbaktijd. Je moet voldoende kunnen spelen om techniek te leren snappen maar ook
de inhoud, om je daarin te kunnen verdiepen.”

Daarnaast komt uit de literatuur en interviews naar voren dat niet elke behandelaar even
enthousiast is: er is om verschillende redenen nog wel eens sprake van weerstand. Dit blijkt onder
andere uit de volgende quote van een behandelaar:
“Ik heb het gevoel dat we nu zo’n beetje op een punt zitten, dat geldt ook voor mezelf, aan de ene
kant is er heel veel technologie en aan de ander kant ben ik ook gewend om het zonder technologie te
doen. Dus ineens moet je met de technologie en met de tijd meegaan. Ik heb het gevoel dat ik nog
wel met de tijd mee kan gaan maar dat er ook mensen zijn die zeggen van ‘ja weet je, pf, ik vind het
allemaal wel prima’. En de personen die na mij komen, dat die veel meer met de technologie bezig zijn
dus ik denk dat de tijd dat dat de grootste winsituatie zal zijn. Dat we gewoon leren om daarmee om
te gaan. En dat het nu nog een beetje is van ja maar we doen het toch en waarom zouden we het dan
in de technologie moeten gieten.”

Ook hier moet aandacht aan besteed worden, en dat gaat verder dan alleen
vaardighedentrainingen. Zo kan dit besproken worden tijdens gesprekken met leidinggevenden,
enthousiaste collega’s/ambassadeurs of cursussen. Een onderzoeker had hier het volgende idee
over:
“Ik denk eigenlijk hetzelfde. En daaraan voorafgaat ook goede voorlichting. Want er zijn natuurlijk best
wel wat misvattingen denk ik, dus ik denk voor beide groepen, wat kan die technologie wel en wat
niet. Dat dat heel belangrijk is om acceptatie, draagvlak te creëren, voordat het gebruikt gaat worden
in de praktijk.”

Meerdere participanten van de interviews gaven aan dat wellicht niet elke behandelaar gebruik
hoeft te maken van technologie, maar nu worden vaak mensen niet bereikt die het eventueel wel
zouden willen of kunnen. Het kan ook zijn dat een behandelaar één type technologie, bijvoorbeeld
beeldbellen, niet ziet zitten, maar wel graag aan de slag wil met VR. Hier ligt ook een taak voor de
leidinggevende. Een participant van de vragenlijst had schreef hier het volgende over:
“Nieuwe digitale teams oprichten die veel vrijheid krijgen om het helemaal anders te doen. Scherpere
keuzes maken in team samenstelling; heel technische mensen aan de ene kant die protocollen
opstellen en automatiseren. aan de ander kant heel compassievolle mensen die ambiguïteit omarmen
en protocollen aan de computer overlaten. die laatste mensen verzorgen het F2F gedeelte.”

Tenslotte werd door een aantal participanten geadviseerd om niet te veel beren op de weg
proberen te zien, maar om ook gewoon lef te tonen en te starten met technologie, zoals verwoord
werd door een onderzoeker:
“Dus soms denk ik we moeten het gewoon doen, niet miepen, gewoon doen. Gewoon, in het
zorgprogramma infietsen. En niet zeggen ‘oh, oh, oh, wat vinden we het allemaal lastig en moeilijk en
eng’. Gewoon doen. Ik bedoel, een computer, dan druk je op escape en dan ben je eruit, weet je. Wat
maakt het uit? Dan doe je dat twee keer fout, de derde keer gaat het goed. Het zij zo, het is niet erg
weet je. Maar wat mensen denken is ‘als ik het nou niet goed doe en de patiënt recidiveert en we
geven aan dat we technologie hebben gebruikt, oeh, gaan we dan niet nat?’. Mensen zijn heel erg
bang. Snap ik ook wel. Maar ja, zonder risico’s komen patiënten niet buiten.”

Gebruiksvriendelijke technologie
Uit de interviews en literatuur kwam naar voren dat technologie gebruiksvriendelijk moet zijn.
Hieronder wordt de mate waarin een technologie makkelijk te gebruiken en aantrekkelijk is voor
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gebruikers verstaan. Het werd belangrijk gevonden om te investeren in een duidelijke en intuïtieve
technologie. Een onderzoeker merkte hier het volgende over op:
“Nou ja, het moet vooral niet ingewikkeld zijn. En het moet intuïtief zijn in het gebruik. Geen
uitgebreide handleidingen. Ja, we hebben nu wel voor de app een geschreven handleiding maar het
beste zou werken dat je een filmpje maakt met instructies, hoe het te gebruiken, en dat ze dat gewoon
kunnen terugzien. In plaats van lezen, want ze lezen niet zo heel veel.”

Hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar ook om het verbeteren
van de gebruiksvriendelijkheid van bestaande technologieën. Hierbij werd aangegeven dat een
valkuil was om nieuwe technologieën te ontwikkelen, terwijl er ook nog veel ruimte voor
verbetering is in de gebruiksvriendelijkheid van bestaande technologieën. Zo gaf een behandelaar
aan dat bestaande interventies vaak wat lang zijn en korter zouden kunnen:
“En dat het sneller en korter moet, omdat mensen gewoon niet ellenlange modules gaan doen. Ik denk
dat daar de grootste verbeterslag in zit. Dat is niet specifiek voor forensisch, ik denk dat dat voor
iedereen geldt. Ook voor de patiënten, het moet allemaal kort, snel en praktisch. En als mensen meer
nodig hebben of meer achtergrond, die mogelijkheid moet er wel inzitten. Maar mensen willen ook
gewoon aan de slag en snel resultaten zien. Dus het zou in kleinere stapjes moeten denk ik.”

Voor een goede gebruiksvriendelijkheid moet technologie aansluiten op kennis, ervaring en
vaardigheden van behoeften. Hierbij kan het helpen om aan te sluiten op bestaande technologieën
waar gebruikers al ervaring mee hebben, wat werd genoemd door een beleidsadviseur:
“Nee, ik zat nog wel wat anders te bedenken. Dat als je techniek ontwikkelt en het sluit aan qua
vormgeving, qua lay-out en dergelijke bij bestaande dingen, en vooral als het heel intuïtief is, dat helpt
wel heel erg. Dus als ik een interventie heb en die lijkt heel erg op whatsapp bijvoorbeeld, qua ‘look
and feel’, maar het is wel specifiek voor de – dan helpt dat, want iedereen snapt whatsapp.”

Ook werd genoemd dat behandelaren en patiënten op andere manieren werken en leren.
Wat voor de één een handige manier van werken is, kan juist helemaal niet aansluiten op de
behoeften van een andere persoon. Zo gaf een geïnterviewde cliënt met autisme aan dat
Minddistrict lastig te gebruiken is voor hem, omdat het te veel prikkels bevat. Hij gaf de volgende
aanbeveling:
“Ja, want er zijn natuurlijk juist mensen, iemand met NLD zou inderdaad juist zeggen dat er veel te
veel tekst aanwezig is. Dus het kan niet dat je een module hebt die geldig is voor iedereen. Het lastige
is dat je als behandelaar dan moet gaan inschatten, dat je misschien op een bepaalde manier een
soort van keuzemodule zou moeten hebben. Die dan dus interactief doorgenomen wordt en dat dus uit
je reacties een beetje blijkt van wat is je leerstijl, je opnamecapaciteit, dat soort.”

Personaliseren blijkt dus belangrijk te zijn: het aanpassen van een technologie aan de behoeften
van individuen in plaats van een one-size-fits-all benadering toepassen. Tenslotte werd, met name
in relatie tot serious games, aangegeven dat technologie leuk en aantrekkelijk moet zijn om de
concurrentie aan te kunnen gaan met commerciële technologieën. Als een game bijvoorbeeld
knullig aandoet, wordt hij niet gebruikt. Hiervoor moeten technologiebedrijven en andere experts
op het gebied van design betrokken worden, wat om veel geld en tijd vraagt. Onderzoekers en
behandelaren moeten het belang van design niet onderschatten en hier de samenwerking met
andere partijen met de noodzakelijke expertise in opzoeken, wat ook werd benoemd door een
onderzoeker:
“Ik denk ook in dit geval, zorg gewoon dat je de juiste mensen erbij hebt. Want gewoon mensen in de
praktijk, en ook wetenschappers zijn niet opgeleid om die technologie zelf te ontwikkelen. Ja, je moet
daar gewoon echt de juiste mensen voor hebben.”

Functionerende technologie
Naast gebruiksvriendelijkheid werd ook aangegeven dat een technologie naar behoren werkt. In de
literatuur, vragenlijst en interviews was een belangrijk punt dat technologie niet altijd even goed
werkt, terwijl dit wel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat behandelaren en patiënten niet
gefrustreerd raken en afhaken. Een innovatie-expert zei hier het volgende over:
“Maar helaas is de meeste techniek ook nog niet ‘state of the art’ op die manier. Maar we krijgen hier
ook vaak ouwe troep, dat moet je ook niet vergeten. De jongens in het lab hebben de prachtigste
spullen, maar hier staat vaak nog ouwe meuk, weet je wel. Dat stimuleert ook niet om ermee te
werken.”
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Het werd belangrijk gevonden om te investeren in een goed werkende technologie zonder bugs.
Hierbij kan gedacht worden aan apps die vastlopen of een VR-opstelling die niet makkelijk
opgestart kan worden. Dit geldt ook voor wifi-verbindingen: met name bij beeldbellen of bij het
bekijken van filmpjes in web-based modules werd benoemd dat de kwaliteit wifi-verbindingen in
instellingen nog wel eens te wensen over liet. Dit geldt voor behandelaren, maar ook voor
patiënten, wat werd aangegeven door een cliënt:
“Mensen moeten alleen zorgen dat je een beetje een normaal computertje hebt tegenwoordig, goeie
internetverbinding.”

Gerelateerd daaraan is de beperkte of het gebrek aan toegang tot internet in tbs-klinieken of FPK’s,
wat blijkt uit de volgende quote van een innovatie-expert:
“Nou, ook daar zou het bijvoorbeeld mooi zijn als er wifi op de kamer is en er is beschikbaarheid daar
want dan kan de cliënt zich terugtrekken en als er dan een gecontroleerd netwerk daaraan toegevoegd
kan worden dan zou het gewoon heel mooi zijn. Beetje hetzelfde als hoe je het met bezoek kunt
doen.”

Er werd, onder andere in de vragenlijst, aanbevolen om eerst een uitgebreide pilottest te doen
waarbij ook goed gelet moet worden op mogelijke fouten in de technologie:
“Zaken moeten zeer grondig ge-beta test worden, waardoor op het moment van daadwerkelijk
invoering het zo vlekkeloos mogelijk moet gaan. Dit om de frustratietolerantie van patiënten niet
onnodig te testen”

3.3.2.4 Ontwikkelproces
Deze categorie bevat aanbevelingen over hoe een ontwikkelproces vormgegeven moet worden om
ervoor te zorgen dat een technologie zo goed mogelijk aansluit op de behandelcontext en de
behoeften en eigenschappen van patiënten en behandelaren. Er worden aanbevelingen gedaan
over continue formatieve evaluatie en co-creatie, en ontwikkeling is nooit afgerond.
Ontwikkelproces is nooit afgerond
Uit de literatuur kwam naar voren dat een product nooit ‘af’ is, maar altijd verder aangepast kan
en moet worden. Dit werd onderschreven door meerdere participanten van de interviewstudie en
vragenlijst en kwam eveneens duidelijk naar voren in de aanbevelingen vanuit de literatuurstudie.
Vaak zijn er na introductie in de praktijk nog verbeterpunten of kan het product verder uitgebreid
worden om het te verbeteren of beter aan te laten sluiten. Hier moet ook rekening mee gehouden
worden in de kosten voor de ontwikkeling: er moet budget zijn voor aanpassingen na introductie in
de praktijk. In de vragenlijst werd dit als volgt uitgelegd:
“Tenslotte moet een oplossing toekomstbestendig zijn. Als bijvoorbeeld een web-based oplossing wordt
gekozen kan deze met verschillende modules opgebouwd worden zodat andere technologieën zoals VR,
robots en allerlei sensoren gemakkelijk toe te voegen zijn aan deze technologie. Daarnaast is het van
belang na te denken wie verantwoordelijk gaat zijn voor het doorontwikkelen / onderhouden van de
technologie en hoe dit financieel geregeld wordt.”

Na introductie kunnen er meerdere typen problemen optreden: zo kan het zijn dat er tijdens het
gebruik bugs blijken te zijn die niet eerder boven water zijn gekomen, dat er problemen zijn met
de gebruiksvriendelijkheid, maar ook is het mogelijk dat er inhoudelijke zaken zijn die ontbreken of
niet helemaal aansluiten. Een onderzoeker gaf het volgende voorbeeld over VR:
“Zeg maar de software moet verbeterd worden, die moet meer op maat zijn. De mate waarin je als
VR-professional, begeleider als avatar zichtbaar bent of niet zichtbaar bent.”

Daarnaast blijft technologie zich razendsnel ontwikkelen, wat inhoudt dat iets dat wat drie jaar
geleden nieuw en innovatief was, nu al redelijk gedateerd zou kunnen zijn. Dit houdt in dat
technologieën regelmatig geüpdatet moeten worden om bij te blijven en niet ‘ouderwets’ worden.

Continue formatieve evaluatie en co-creatie
Uit de interviews en de artikelen bleek dat het ontwikkelproces erg belangrijk was, en dan met
name de iteratieve aard daarvan. Onder iteratief wordt verstaan dat een technologie niet in één
keer, maar met meerdere tussenstappen en -producten wordt ontwikkeld. Deze producten,
bijvoorbeeld prototypes of een programma van eisen, worden vervolgens geëvalueerd met
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eindgebruikers en aangepast, en dienen als input voor volgende fasen in het ontwikkelproces.
Ontwikkeling is dan ook niet iets wat vanachter een bureau gedaan moet worden, maar het moet
plaatsvinden in context, samen met gebruikers om ervoor te zorgen dat het goed aansluit. In de
vragenlijst werd hier het volgende over gezegd:
“Het is van belang de stakeholders al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te betrekken. Door
iteratief te ontwikkelen en tussentijds feedback te vergaren kan worden gezorgd dat de juiste koers
aangehouden wordt.”

In de literatuur werd aangegeven dat patiënten en behandelaren kunnen deelnemen aan
projectteams die ontwikkeling aansturen, maar ook bevraagd kunnen worden door middel van
bijvoorbeeld interviews of vragenlijsten. Formatieve evaluatie is hierbij een belangrijk begrip, wat
onder andere in de vragenlijst aan bod kwam:
“De technologie passend te maken op de beoogde gebruiker; dus én kijken of er onder gebruikers
behoefte aan is, maar ook het doen van adequaat usability onderzoek om te bekijken of mensen in
staat zijn het te gebruiken en hoe de technologie/app/programma verder aangepast moet worden om
het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor cliënten.”

Met name in de literatuur wordt dan ook aanbevolen om meerdere tussenproducten op te leveren
en die weer te evalueren met potentiële gebruikers of na te gaan of het nog steeds aansluit bij de
context. Als in de literatuur wordt gekeken, komen de volgende voorbeelden naar voren: het
samen met patiënten en behandelaren opstellen van een idee voor een technologie, het maken van
prototypes van een technologie en die evalueren met potentiële eindgebruikers, maar ook aan
interviews over verbeterpunten van de huidige situatie. Het belang van samen ontwikkelen werd
onderschreven door een beleidsadviseur:
“En dingen zo veel mogelijk samendoen, dus ontwikkelen met het betrekken van je stakeholders, en
met name patiënten en behandelaren. Ik denk dat dat helpt bij de implementeerbaarheid en de
bruikbaarheid van de interventie. Ook daar zijn vast grenzen aan, maar daar moeten we nog meer
doen. Nu worden er nog te veel goed bedoelende interventies bedacht door of technologen of
behandelaren, maar je moet het samen doen geloof ik.”

Volgens meerdere artikelen en de vragenlijst zou er in de ontwikkeling meer gebruik gemaakt
kunnen worden van aanpakken uit human-centred design of participatory development. In de
vragenlijst werd hier het volgende over gezegd:
“Meer combinatie zoeken met wetenschappelijk onderzoek en gebruik maken van nieuwe
innovatiemethodieken (bijv. design thinking) binnen de bestaande, vastgeroeste zorgaanbieders om
tot succesvolle, haalbare en betaalbare innovaties te komen.”

Een goed ontwikkelproces is nodig om een technologie te ontwikkelen die aansluit op de
eigenschappen van behandelaren, patiënten en behandeling, maar kost veel tijd en geld.
Instellingen en onderzoekers zouden hier meer in kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.

3.3.2.5 Evaluatie
Deze aanbevelingen gaan over het belang evaluatieonderzoeken om in kaart te brengen in
hoeverre een technologie doelen behaalt en om de technologie verder te verbeteren. Hierin wordt
onderscheid gemaakt tussen evaluatie over ‘wat werkt voor wie?’, effectiviteit, betrouwbaarheid en
validiteit, en kosteneffectiviteit.
Wat werkt voor wie?
Enkele artikelen uit de literatuurstudie wezen op het belang van meer inzicht in wat voor wie
werkt, en dit werd ook door participanten uit de interviewstudie benoemd. Hiermee wordt bedoeld
dat er verschillen zijn in welk type technologie (of welk onderdeel van de technologie) goed
aansluit bij en werkt voor een bepaalde patiënt of in welke behandeling. Dit werd onder andere
aangegeven door een onderzoeker, die het koppelde aan responsiviteit:
“En de responsiviteitsvragen, waar we denk ik wat meer kennis over moeten krijgen. Over welke
patiënt zou er met name kunnen profiteren van zo’n dergelijke app.”

In de vragenlijst werd dit aan diagnose gekoppeld:
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“Hier wordt veel onderzoek naar gedaan op het moment. Wat mij betreft hangt de belovendheid af van
de resultaten per doelgroep (is er bv een verschil in de werkzaamheid voor mensen die lijden aan een
persoonlijkheidsstoornis en mensen die lijden aan een psychotische stoornis)?”

Een ander voorbeeld uit de literatuur illustreert dit wat verder: zo kan het zijn dat hoger opgeleide
patiënten meer baat hebben bij web-based modules waarin er veel gebruik gemaakt wordt van taal
en reflectie, maar dat dat niet zo goed aansluit bij patiënten die moeite hebben met lezen en
abstract redeneren. Ook kan een bepaalde technologie beter bij een behandeling aansluiten dan
een andere. Hier moet rekening mee gehouden worden in onderzoek, onder andere volgens een
innovatiespecialist:
“Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat er vooral onderzoek nodig is van hoe laten we het aansluiten bij het
bestaande programma-aanbod wat we aanbieden aan cliënten dus hoe sluit het aan bij de behandeling
die we nu doen.”

In de literatuur werd aanbevolen om ook aandacht te besteden aan hoe technologie wordt gebruikt
en (eventueel) hoe dat samenhangt met effectiviteit. Om dit te illustreren, kan er gedacht worden
aan een web-based module of app die bestaat uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld video’s,
geschreven opdrachten, tekst met uitleg, dagboeken en mindfulness oefeningen. Het is mogelijk
dat de ene patiënt veel baat heeft bij de geschreven opdrachten teksten, terwijl de andere patiënt
meer leert van video’s, en nog weer een patiënt voordeel heeft bij de mindfulness oefeningen. Door
inzicht te krijgen in welk type patiënt welke onderdelen gebruikt, kan er meer geleerd worden over
welke onderdelen van een technologie goed aansluiten bij de eigenschappen van patiënten. Een
cliënt gaf het volgende voorbeeld hierover, gerelateerd aan web-based modules:
“Dus het kan niet dat je een module hebt die geldig is voor iedereen. Het lastige is dat je als
behandelaar dan moet gaan inschatten, dat je misschien op een bepaalde manier een soort van
keuzemodule zou moeten hebben. Die dan dus interactief doorgenomen wordt en dat dus uit je
reacties een beetje blijkt van wat is je leerstijl, je opnamecapaciteit, dat soort.”

Om tot dit soort oplossingen en inzichten te komen, zijn nieuwe evaluatiemethoden nodig, zoals
logdata analyses waarin het gebruik in kaart wordt gebracht. Deze gebruikspatronen zouden ook
gekoppeld kunnen worden aan uitkomstmaten van effectonderzoeken om te onderzoeken of
bepaalde manieren van gebruik tot meer effect leiden. Ook zouden er meerdere vormen van één
interventie aangeboden kunnen worden om te kijken of er verschil gevonden kan worden tussen de
interventies (bijvoorbeeld in een fractional factorial design) en zou het mogelijk zijn om n=1
studies te doen om in te zoomen op individueel gebruik. Tenslotte zou het interessant kunnen zijn
om via log data-analyses uit te zoeken wanneer gebruikers stoppen met de technologie gebruiken:
kunnen we dat voorspellen en zo ja, kunnen we dan ‘op tijd’ ingrijpen door bijvoorbeeld een
berichtje te sturen of de gebruikers op een andere manier te motiveren?
Effectiviteit
Uit de interview-, literatuur- en vragenlijststudie kwam erg duidelijk naar voren dat er meer
behoefte is aan onderzoek naar de werking van technologieën in een forensische context. Er werd
aangegeven dat het voor behandelaren, maar ook voor beleidsmakers en onderzoekers nuttig zou
zijn om meer inzicht te werken of technologie werkt zodat het beter onderbouwd ingezet kan
worden. De standaard evaluatiemethode in interventieonderzoek was jarenlang de randomized
controlled trial (RCT), waarbij een de voormeting en nameting(en) van een interventiegroep
vergeleken worden met die van een controlegroep. Uit de interviews en literatuur kwam echter
naar voren dat dit niet altijd meer als de beste methode voor evaluatieonderzoek naar technologie
in context wordt gezien. Een behandelaar met ervaring met behandelen via VR zei hierover het
volgende, en gaf ook een kanttekening:
“En aan de andere kant moet je denk ik ook niet te snel zeggen ‘oh, we vinden niet zo veel dus het zal
wel niet werken’, omdat het ook wel moeilijk is om effecten te vinden. En dat is wel een nadeel ten
opzichte van sommige interventie waarvan natuurlijk al is aangetoond dat het werkt. Dus je moet wel
bedenken waar zet ik het in en gaat het niet ten koste van dingen waarvan we weten dat het wel
werkt. Bijvoorbeeld dat je denkt ik geloof erin en het is zo mooi, de patiënt vindt het leuk, dus dan
bieden we niet een therapie waarvan we wel weten dat het efficiënt is.”

Een praktische beperking is dat een RCT erg tijdsintensief is en daar is niet altijd voldoende tijd (en
geld) voor. Maar ook inhoudelijk gezien zijn er beperkingen: zo vraagt een RCT om een zeer
gestandaardiseerde situatie waarin interventies worden aangeboden, wat niet altijd mogelijk is in
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de klinische praktijk. Ook worden technologieën vaak aangepast, maar dit is niet mogelijk als er
onderzoek naar wordt gedaan, wat door een innovatie-expert werd genoemd:
“En daar zit ook wel een spanningsveld in dat stuk, tussen je moet gevalideerd werken, dus het moet
wetenschappelijk en de duur die dat duurt om dat voor elkaar te krijgen, en de ontwikkeling van
technologie die zo snel gaat dat ja als het wetenschappelijk onderzoek is afgerond dan is de
technologie verouderd en ja, dan kom je in een soort - tussen wal en schip te zitten.”

Daarnaast is het de vraag in hoeverre de resultaten van een RCT dan ook ‘in het echt’ gelden,
gezien de omstandigheden dan minder goed gecontroleerd zijn dan een RCT. Zo zullen protocollen
bijvoorbeeld minder strak aangehouden worden, en zal een groot deel van de patiënten web-based
interventies niet afmaken. Ook dit is een beperking van een RCT: er kan wel iets gezegd worden
over de effectiviteit, maar niet per sé over in hoeverre mensen web-based interventies of apps
hebben gebruikt. Zo kan het zijn dat een groot deel van de experimentele groep geen of beperkt
gebruik heeft gemaakt van een online module en daardoor geen effect ondervindt. Als alleen een
RCT wordt uitgevoerd, kan hier geen inzicht in worden verkregen.
Uit relevante literatuur en enkele interviews blijkt dan ook dat er geïnvesteerd moet
worden in evaluatiemethoden naast alleen de RCT. In de vragenlijst werd kort aangegeven dat dit
kan verschillen per technologie:
“Effectiviteitsmetingen aanpassen op de technologieën.”

Er kan gedacht worden aan ander soort onderzoek, bijvoorbeeld single case (of n=1 studies),
waarin de effectiviteit van een interventie in kaart gebracht wordt door één persoon langdurig en
veelvuldig te monitoren, en hem of haar als zijn eigen controleconditie te gebruiken. Een andere
mogelijkheid is het fractional factorial design, waarin meerdere versies van een interventie getest
worden bij groepen participanten om inzicht te krijgen in componenten die het meeste bijdragen
aan effectiviteit. Ook kan gebruik gemaakt worden van typen onderzoek die gecombineerd kunnen
worden met RCT’s. Voorbeelden zijn log data analyses die kunnen helpen met het verklaren van
resultaten, interviews die inzicht geven in redenen voor (in)effectiviteit en subjectieve ervaringen
met de interventie, en post-design usability tests, waarin een interventie wordt gepresenteerd aan
en doorlopen met potentiële eindgebruikers of experts, om eventuele problemen met
gebruiksvriendelijkheid, inhoud, of algemene indrukken in kaart te brengen. Over het algemeen
kan gesteld worden dat er meer inzicht moet komen in evaluatiemethoden die nuttige resultaten
en inzichten geven, maar ook praktisch haalbaar zijn voor de forensische zorg. Hiervoor zouden
volgens een onderzoeker ook meer pilots voor uit kunnen worden gevoerd:
“En dan moet je denk ik klein beginnen, een pilot met een aantal cliënten waarin je bepaalde modules
gaat aanbieden. En dan dat goed meten, kijken of dat aanslaat, risico verminderd. Je moet het denk ik
gelijk goed neerzetten wel dat je het ook meet. En dat je als je een pilot afrondt ook kan aantonen
nou, het is effectief geweest want het risico is gedaald of het heeft de motivatie of behandeltrouw van
cliënten verhoogd zodat je het ook kan gebruiken om aan te tonen waarom we het verder zouden
moeten ontwikkelen.”

Tenslotte gaven enkele participanten van de interviews aan dat effectevaluatie ontzettend
belangrijk is om verder te komen met technologie in de forensische zorg, wat blijkt uit
onderstaande quote van een innovatiespecialist:
“En ik denk dat het heel wenselijk zou zijn als de effecten aangetoond kunnen worden van wat levert
het ons inderdaad op door het zo te gaan doen en welke stappen zijn daar nodig. En ik merk, ja nu is
het heel veel op basis van ervaringen dat je iets gaat doen. Maar het zou wel goed zijn als dat beter
onderzocht zou worden.”

Hiervoor zijn echter flinke investeringen nodig zijn vanuit subsidieverstrekkers, instellingen en
universiteiten om meer onderzoek uit te voeren. Samenwerking tussen deze partijen is hierbij
belangrijk om goed onderzoek te doen. Dit heeft niet alleen betrekking op onderzoek naar nieuw
ontwikkelde technologieën, maar zeker ook naar technologieën die al langer gebruikt worden in het
forensische veld, zoals de web-based modules of beeldbellen.

Betrouwbaarheid en validiteit
Met name als technologie wordt ingezet als assessment-instrument is het van belang om in kaart
te brengen in hoeverre een technologie betrouwbaar en valide ingezet kan worden. Dit kwam
voornamelijk uit de literatuurstudie naar voren in relatie tot het gebruik van VR bij de assessment
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van pedofilie, maar ook in de interviews bij wearables, zoals in onderstaande quote van een
onderzoeker:
“Ik zou het heel erg belangrijk vinden om er meer over te schrijven. Omdat er zeker in gebruik van
wearables en combinatie met gebruik van apps vrij weinig bekend is. Maar ook bijvoorbeeld over de
HRV en leeftijdsgroepen, de drempelwaarde zeg maar. Het is afhankelijk van leeftijd, van geslacht. Dat
je zo’n tabelletje hebt uiteindelijk op basis van onderzoek wat je als uitgangspunt moet nemen. We
hebben echt gekeken naar bestaande studies maar die zijn er nog wel mondjesmaat. Het is echt nodig
dat er meer onderzoek komt.”

Er werd aangegeven dat het belangrijk is om te weten wat je precies meet, hoe betrouwbaar dat is
en welke conclusies aan verbonden kunnen worden. Hier moet meer onderzoek naar uitgevoerd
worden, maar ook is het van belang dat deze kennis bij behandelaren terecht komt zodat ze weten
wat bepaalde data of uitkomsten wel of niet kunnen betekenen.

Kosteneffectiviteit
Technologie wordt vaak ingezet met de intentie om kosten te besparen en de zorg efficiënter te
maken. Uit onderzoeken en volgens de participanten van de interviews blijkt echter dat er nog te
weinig bekend is over dit onderwerp, en dat het dus nodig is om in kaart brengen van het effect
van de technologie op de kosten van de geleverde zorg zijn. Een behandelaar zei hier het volgende
over:
“Ja, op het effect. Kosteneffectiviteit dat wil de Raad van Bestuur altijd weten en de minister natuurlijk
ook. Maar behandelaren willen vooral weten of het behandeleffect goed is.”

Er zou dus meer kosteneffectiviteitsonderzoek uitgevoerd kunnen worden, eventueel in
samenwerking met universiteiten of andere onderzoeksinstellingen die daar ervaring mee hebben.
Dit zou, onder andere volgens een innovatie-expert, een stimulans kunnen zijn voor meer gebruik
en investering:
“Misschien moeten we wel zeggen het verdienmodel is uiteindelijk dat wij ervoor zorgen en dat
onderzoek ook weer laat blijken, dat ze veel meer kunnen oefenen, dat vertrouwen stijgt waardoor
recidieven weer afneemt. En waardoor de doorlooptijd korter wordt.”

3.3.2.6 Betrekken van stakeholders
Dit type aanbevelingen gaat over het meenemen van eigenschappen, meningen en contextuele
factoren van patiënten, behandelaren en de organisatie, voorafgaand, tijdens en na afloop van
implementatie. Hierbij zijn meerdere categorieën onderscheidden: samenwerking, het
organisatieperspectief, patiëntperspectief, en behandelaarsperspectief.
Samenwerking
Een aanbeveling die uit de interviews naar voren is gekomen, is het belang van samenwerking
tussen instellingen. Er werd aangegeven dat er bij bijna alle instellingen wel iets gebeurd op het
gebied van technologie, maar dat de krachten nog te weinig gebundeld worden, wat onder andere
werd gezegd door een onderzoeker:
“En misschien ook nog wel betere samenwerking tussen de verschillende instellingen. Maar dat blijft
gewoon een lastig ding, dus ik weet niet of dat heel realistisch is. Weet je wel, dat je dingen ook kunt
uitwisselen. Dat je je krachten en dingen bundelt.”

Deelnemers aan het interview hadden het gevoel dat er nog te veel losse eilandjes zijn en dat de
verbinding nog meer gezocht kan worden, ook al gebeurt dat wel steeds meer. Dit komt onder
andere doordat KFZ-producten vaak in samenwerking worden ontwikkeld, waar een onderzoeker
het volgende over zei:
“Daarom is het denk ik goed dat het KFZ zich daarmee bemoeit, waardoor je ook meer samenwerking
propageert. Dat is lastig omdat je in een kliniek toch ook altijd in een wereld zit van ja, je kunt het
geld maar één keer uitgeven.”

Enkele deelnemers gaven aan dat dit voornamelijk bij instellingen en onderzoeksinstituten zelf ligt,
en raadden aan dat ze producten en ideeën minder zichzelf zouden moeten houden en er eerder en
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meer mee naar buiten moeten treden. Dit vraagt om een cultuur- en attitudeverandering, met
name bij onderzoeksprojecten, gezien in de onderzoekswereld het nog minder vanzelfsprekend is
om te delen. Een onderzoeker had hier het volgende idee over:
“Ja ik denk dat er wel hele nuttige dingen, en wat ik zelf heb ervaren de afgelopen jaren is ook
netwerken opzoeken, van mensen die hier ook mee bezig zijn. En kennis daar met elkaar uitwisselen,
een soort onderzoeks-agenda opstellen, wat hebben we nog nodig om verder te komen hierin.”

Tenslotte werd, onder andere door een behandelaar, aangegeven dat er ook (nog) meer met
onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en het bedrijfsleven samengewerkt zou kunnen worden:
“Ja, ik zou, maar dat is nog meer overkoepelend denk ik, ik zou het mooi vinden als alles wat er in het
land is zeg maar, dat dat gaat samenwerken. Daar is ook wel een beweging, want nu heb je allemaal
verschillende aanbieders waardoor je soms niet van dingen gebruik kan maken die ook heel handig zijn
voor de forensische praktijk. Dus het zou mooi zijn als dat samengevoegd wordt op de een of andere
manier en volgens mij is er al zo’n trend dat dat gaat gebeuren hoor, maar nog niet.”

Organisatieperspectief
Naast het rekening houden met de perspectieven en eigenschappen van patiënten en
behandelaren, moet er ook goed gekeken worden naar de organisatie waarin de technologie
gebruikt wordt of zal gaan worden. De organisatie speelt namelijk een grote rol in het gebruik van
de technologie: zo moet er budget zijn, moet er tijd vrijgemaakt worden voor trainingen en
‘zandbaktijd’, moeten managers of teamleiders doelen stellen qua technologiegebruik en die onder
de aandacht blijven houden, en moet er een duidelijke visie zijn op de rol van technologie in de
organisatie, zoals werd aangegeven door een innovatiespecialist:
“Nou ik denk allereerst dat een forensische kliniek er aan toe moet zijn om het in te bedden in het
proces. Dat ze daar een duidelijk visie op moeten ontwikkelen, wat voor de kliniek echt de meerwaarde
is van het inzetten van modules. Het kan namelijk heel anders ingezet worden als het gaat om
efficiëntie of wanneer het gaat om kwaliteit van behandeling en dan zit het meer in het stukje
voorbereiding of gaan we het echt inzetten als behandeling. Dus die visie en die missie die moet de
kliniek in mijn ogen heel duidelijk helder hebben. En als die uitgedragen wordt, dan kun je er eigenlijk
pas…”

Participanten van de interviewstudie gaven aan dat de organisatiecultuur behandelaren aan moet
moedigen om te starten en experimenteren met verschillende soorten technologieën.
In de ontwikkelfase is het van belang om mensen uit de managementlaag van de
organisatie te betrekken. Zo kan er gevraagd worden naar behoeften vanuit de organisatie en
ideeën over hoe de technologie ingezet zou moeten worden, bijvoorbeeld hoe het in bestaande
zorgprogramma’s past en hoe het aansluit bij andere ontwikkelingen op technologiegebied. Verder
gaf onder andere een behandelaar aan dat de organisatie in de implementatiefase zo veel mogelijk
moet ondersteunen en faciliteren:
“Nou ja ook weer de mogelijkheden, techniek moet je hebben, moet aanwezig zijn. Dus mensen
moeten beschikken over een webcam, moeten beschikken over programma’s, de techniek beheersen.
Dus er moet gefaciliteerd worden daarin. En ik denk dat dat het enige grote probleem is waar je
tegenaan loopt, dat mensen moeten beschikken over dat soort dingen, dat is het eigenlijk.”

Tenslotte moet er bij de evaluatie ook rekening gehouden worden met zaken die van belang zijn
voor de organisatie, zoals kosten- en tijdsbesparing, cliënttevredenheid en de kwaliteit van zorg.
Door dit soort zaken te evalueren zou de organisatie eventueel ook beter kunnen onderbouwen
waarom er wel (of niet) in technologie geïnvesteerd moet (blijven) worden.

Patiëntperspectief
Uit onderzoek komt steeds meer naar voren dat het van belang is om naar de patiënt te luisteren
bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Ook in de interviews werd hier aandacht aan
besteed. Om de kans te vergroten dat een patiënt de technologie gaat en blijft gebruiken, moet de
technologie goed aansluiten op diens vaardigheden en voorkeuren. Hiervoor is, zoals eerder
aangegeven, een ontwikkelproces waarbij patiënten nauw betrokken worden van belang, zoals ook
door een onderzoeker aangegeven werd:
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“Dat cliënten ook in het ontwikkelen van een app en in het ontwikkelen van alle eHealth modules zeg
maar, ook VR, meegenomen moeten worden, in de opzet, in de uitwerking. Dat ze getest moeten
worden ook met een cliëntenpanel.”

Ook werd in de interviews aangegeven dat een one-size-fits-all benadering niet wenselijk is voor de
zeer gemêleerde forensische patiëntenpopulatie. Patiënten hebben verschillende soorten
problematiek, manieren van leren, en vaardigheden, en technologie zou daar zo goed mogelijk op
aan moeten sluiten om van zo veel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen zijn.
Ook bij implementatie kunnen patiënten betrokken worden. Bijvoorbeeld bij het plannen
van implementatie door patiënten mee te laten denken over hoe en wanneer een technologie het
beste gebruikt kan worden. Een behandelaar dacht hiervoor aan de volgende mogelijkheid:
“En ik denk dat we misschien de cliënten veel meer daarvoor moeten gebruiken om hun in te zetten
dat ze dat willen. We zitten ook wel eens na te denken, hoe krijgen we alles wat we nu al doen, dat dat
veel meer gebruikt wordt. Ook bijvoorbeeld in de wachtkamer heb je schermen waar nieuws op wordt
gezet of de feitjes, weetjes van de instelling voor cliënten dan, in de wachtkamer. En als je daar opzet
wat je allemaal kan en vraag het je behandelaar dat je daarmee van de andere kant de boel in
beweging kan brengen. Dus dat je het niet vanuit de behandelaar aanvliegt maar veel meer vanuit de
cliënten.”

In de behandeling zelf kan de behandelaar samen met de patiënt overleggen welk type technologie
het beste past bij de patiënt en welke ideeën hij of zij er zelf over heeft, wat naar voren komt in de
volgende quote van een innovatiespecialist:
“Nou, onlangs hebben we de stap gemaakt om alle nieuwe patiënten een soort opnameprogramma aan
te bieden door in het begin met hen te gaan kijken van ‘wat is nou online behandeling, wat hebben we
daarin te bieden’, maar dus ook minimaal vijf sessies te zien om mensen te laten kijken ‘past dit bij
mij, is het iets voor jou’. Het erover te hebben maar het ook te doen, te kijken ben je vaardig genoeg,
snap je het. En ik merk dat we daarin naar de cliënten toe een hele grote slag slaan. Want je gaat
letterlijk met elkaar onderzoeken past dit wel bij iemand en zo ja hoe wil die het in gaan zetten. En
vooral zijn stem daarin laten tellen.”

Verder kan er gedurende de behandeling met de patiënt besproken worden hoe de behandeling
verloopt en kan eventueel bijgesteld worden. Tenslotte moet bij evaluatie van technologieën ook
aandacht besteed worden aan het patiëntperspectief, bijvoorbeeld door naar ervaringen te vragen
of door ook op tevredenheid van patiënten te evalueren. Een innovatie-adviseur zei het volgende
over het patiëntperspectief bij evaluatie:
“En dat soort onderzoek vind ik ook heel belangrijk. Dat je de effecten niet alleen op de kwaliteit, hoe
heet het, effect doet maar ook op vind je het leuk, vind je het makkelijk, wat levert het voor je op, dat
soort zaken. Dat zou dus nog wat meer kunnen gebeuren denk ik.”

Het betrekken van patiënten bij technologie in de forensische zorg klinkt wellicht relatief
simpel en voor de hand liggend, maar volgens de participanten kan de vorm waarin dit het beste
gedaan kan worden behoorlijk lastig zijn. Zo kan een interview van een uur te lang zijn, maar er
door middel van een korte vragenlijst weer te weinig informatie verzameld worden. Daarom werd
aanbevolen om kennis te delen over manieren waarop patiënten betrokken kunnen worden zodat
van elkaar geleerd kan worden.

Behandelaarsperspectief
Naast het betrekken van patiënten, werd het eveneens aangeraden om behandelaren te betrekken
bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van technologie. Bij de ontwikkeling zouden
behandelaren nauw betrokken moeten worden. Ten eerste kunnen behandelaren onderdeel
uitmaken van een projectteam zodat dit perspectief goed vertegenwoordigd is. Ten tweede kunnen
ze op meerdere punten tijdens het ontwikkelproces betrokken worden, bijvoorbeeld door middel
van interviews of vragenlijsten. Behandelaren hebben veel inzicht in de huidige situatie en
verbeterpunten, dus kunnen ze ingezet worden om in kaart te brengen wat de toegevoegde waarde
van een technologie zou moeten zijn en hoe de technologie aangesloten kan worden op de huidige
(behandel)situatie. Een beleidsadviseur zei het volgende vanuit zijn eigen ervaring met
ontwikkeling:
“Nou een goeie is denk ik met zijn allen ontwikkelen. Ik heb eigenlijk wel meerdere dingen thuis die ik
wel weet. Maar dat is wat we nu doen bijvoorbeeld met virtual reality. Ik zie daar echte voordelen van.
Ik denk dat het product er beter van wordt maar ook het landen van zo’n product in de organisatie
want je kan ook echt dat gebruiken. Als je zegt ‘jongens, we hebben dit echt met zijn allen
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ontwikkeld’. En van nature ontstaan er al een soort ambassadeurs binnen de organisatie, en aan
patiënten en aan behandelaren en aan onderzoekers. Samen ontwikkelen dat helpt heel erg.”

Uit de vragenlijst kwam naar voren dat behandelaren vaak wel mee willen denken, maar niet altijd
weten hoe:
“Medewerkers uit de praktijk hierbij betrekken. Ik vind het zeker interessant, ook in de ontwikkeling of
innovatie in mijn vak als vaktherapeut, maar waar begin ik.”

Wat betreft de implementatie kunnen behandelaren nadenken over manieren waarop collega’s op
de hoogte gesteld kunnen worden en kunnen ze daar ook zelf, bijvoorbeeld als ambassadeur, een
rol in spelen. Ze kunnen helpen met het opstellen van trainingen of protocollen die aangeven hoe
de technologie gebruikt kan worden. Het belang hiervan blijkt onder andere uit de volgende quote
van een innovatiespecialist:
“En ook weer de betrokkenheid van alle stakeholders, ook de medewerkers, dat die ook goed erbij
betrokken worden want het is ook vaak dat je merkt wij bezig zijn en de persoonlijke begeleiders, dat
daar dan toch weer een barrière ontstaat. Dat is ook wel belangrijk, dat dat breed gedragen wordt.”

In meerdere interviews kwam het verschil tussen een top-down beleid vanuit het management en
een meer vraag-gestuurde bottom-up benadering met betrekking tot technologie naar voren. Ook
gaf een beleidsadviseur aan dat het aan te bevelen is om behandelaren te betrekken:
“Allereerste is dat het echt vanuit, en dat klinkt dan een beetje top-down. Want ik vind dat dingen ook
echt vanaf de werkvloer, maar ik ga er een combinatie van maken. Laat ik het dan maar zo zeggen,
niet top-down maar in alle lagen van de organisatie dat je er ook echt voor kiest. En dat je eraan
commit. Dus commitment door de hele organisatie heen.”

Tenslotte kan ook het behandelaarsperspectief meegenomen worden in de evaluatie: hoe ervaren
behandelaren het gebruik van de technologie en verandert/verlicht het hun werkzaamheden? Voor
het betrekken van behandelaren geldt hetzelfde als voor patiënten: het is aan te raden om
ervaringen met methoden om behandelaren te betrekken uit te wisselen zodat het wiel niet continu
opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

3.3.2.7 Verbeteren van technologie
Deze aanbevelingen gaan over het verbeteren van de effectiviteit en het gebruik van (bestaande)
technologieën door het toevoegen van theorieën over behandeling, gedragsverandering of
technologiegebruik. Categorieën zijn technologische innovaties, combineren van technologieën,
theorie en persuasieve technologie en aansluiten op nieuwe doelgroepen en.
Technologische innovaties
In de interviews kwam het woord ‘innovatie’ meerdere keren naar voren. Er werd benadrukt dat
om verder te komen met technologie, het nodig is om te experimenteren met nieuwe
technologieën en (onderzoeks)methoden. Termen als robotica, machine learning, artificial
intelligence en domotica kwamen hierbij aan bod. Een behandelaar gaf hierbij het volgende
voorbeeld:
“Ik denk als je het zo veel mogelijk kan customizen, dus zo veel mogelijk je eigen behoefte kan
instellen. Net als waar we het in de vergadering ook over hadden, dat is net als de mens is, maar dat
het reageert op hoe jij reageert. Dat het aangepast wordt aan jouw gedrag. En daar zou ik dan het
liefst nog niet allemaal dingen voor moeten invullen maar dat het vanzelf gaat. Dat is een utopie maar
dat is wel zoals ik het zou willen.”

Voor innovatie binnen de forensische zorg is het van belang om nieuwe ontwikkelingen goed in de
gaten te houden. Er werd aangegeven dat hier niet altijd voldoende kennis is bij medewerkers en
management, wat impliceert dat er (meer) aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zou kunnen zijn
binnen instellingen. Dit kan door nauwere samenwerking met (technische) universiteiten,
technologiebedrijven of via bezoeken aan technologiecongressen of -beurzen. Tenslotte werd
aangegeven dat het goed is om ervoor te zorgen dat bestaande technologieën goed blijven lopen
op korte en lange termijn, maar dat er nog meer ingezet zou mogen worden op innovatie: soms
zou het forensische veld wat meer mogen uitproberen. Een innovatieadviseur verwoordde dit als
volgt:
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“Maar daar hebben we lef voor nodig. En dan moeten we ook weten hoe we het gaan inzetten en hoe
we het gaan vergroten. En ik denk dat we in de huidige situatie nog te veel in de setting zitten dat, ik
noem dat het koetswagen syndroom. Want de eerste auto zag eruit als een koets en pas toen we op
de bok gingen zitten kwamen we erachter ‘oh, er staan helemaal geen paarden meer voor, waarom
zitten we op de bok? En waarom hebben we überhaupt een bok want we kunnen ook gewoon in de
koets gaan zitten. En laten we een stuur gaan maken’. Ja, dat soort vragen kwamen dan pas. We
zitten nog te veel in die fase. We zien het nog te veel als dat we door een pdf of een werkboek als een
pdf te maken dat we dan eHealth hebben. Dus we houden het nog heel traditioneel en heel behoudend
zeg maar. Maar er zitten enorm veel kansen in de aankomende technologieën die in ontwikkeling
zitten.”

Combineren van technologieën
Met name in de interviews werd gewezen op de mogelijkheid om verschillende typen technologieën
met elkaar te combineren om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, zoals als volgt
werd omschreven in de vragenlijst:
“Ik mis misschien ook een meer combinatoire visie op technologie inzet? Ik vind het meest
veelbelovend een gepersonaliseerd menu aan technologie oplossingen afhankelijk van leeftijd,
interesse en vaardigheden.”

Voorbeelden hiervan zijn het combineren van biofeedback en VR, zoals werd aangegeven door een
cliënt:
“Dan denk ik als je zoiets zou doen, en met triggeren, dan zou ik zeggen dat ik deze twee bijvoorbeeld
zou combineren met elkaar [VR en Neurofeedback] en wearables kan er nog indirect bij. Want hier kun
je zo veel in scene zetten.”

Een andere mogelijkheid is het combineren van web-based modules over bijvoorbeeld
agressieregulatie of levensstijl met wearables of mobiele apps. Een noodzakelijke voorwaarde die
meerdere keren in de interviews werd genoemd is dat behandelaren kennis hebben over welke
technologieën beschikbaar zijn en welke mogelijkheden deze hebben. Dit vraagt een behoorlijke
investering van behandelaren en geeft ook aan dat een toename van gebruik van technologie in de
forensische zorg gedragsveranderingen van behandelaren met zich meebrengt. In de vragenlijst
werd hier het volgende over gezegd:
“Meer professionals breder opleiden om de technieken te kunnen gebruiken, naast een omslag in de
benadering van patiënten (meer de verantwoordelijkheid laten), instellingsbreed inzetten en niet
voorbehouden aan ambulant, ook niet slechts voorbehouden aan psychologen.”

Een nauwe samenwerking met kennisinstituten kan hierbij helpen, zoals werd aangegeven door
een innovatie-expert:
“Ja, dat we samen moeten durven innoveren. Ik geloof niet dat de innovatie vanuit de sector zelf gaat
komen. Ik geloof dat de innovatie komt doordat we slim gebruik maken van de kennis die we hebben
in combinatie met kennis van andere partijen die dat kunnen bijdragen. Cross-over heb je nodig. We
zitten te veel in ons eigen wereldje waardoor je altijd iets niet ziet. En eigenlijk zie je met alle
ontwikkelingen die er gedaan zijn en ook mensen die grote stappen hebben gezet is omdat ze van
verschillende gebieden kennis hebben en die hebben gecombineerd.”

Ook is het voor het combineren van technologieën nodig dat instellingen een breed scala aan
technologieën in bezit hebben en niet alleen inzetten op één technologie, bijvoorbeeld web-based
modules. Een goed, uitgebreid trainingsprogramma is hiervoor van belang.

Theorie en persuasieve technologie
Met name uit de literatuur, maar ook uit de interviews bleek het belang van het gebruik van
gedragsveranderingstheorieën, theorieën vanuit forensische zorg of persuasieve elementen bij de
ontwikkeling en inzet van technologieën. Hierdoor wordt de kans op effectiviteit vergroot gezien er
gebruik gemaakt wordt van evidence-based theorieën of behandelaanpakken. Ook worden
gebruikers ondersteund in lange-termijn gebruik (of adherentie aan de technologie) door het
toevoegen van persuasieve elementen. Hierbij kan gedacht worden aan elementen zoals
herinneringen aan het gebruiken van de technologie, beloningen als opdrachten zijn ingevuld, of
personalisatie zodat een technologie goed aansluit op een individu. Een innovatie-expert gaf hier
het volgende voorbeeld over:
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“Bijvoorbeeld games daar expert in zijn om mensen ervaringen te bieden. Mensen te verleiden,
mensen mee te nemen, engagement te creëren.”

Er kan dus meer en beter gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die technologie biedt om
mensen te motiveren en enthousiasmeren. Dit zou met name relevant kunnen zijn voor de vaak
weinig gemotiveerde forensische patiëntenpopulatie.
Naast persuasieve elementen kwam met name uit het literatuuronderzoek naar voren dat
technologieën gebaseerd moeten zijn op gevalideerde, evidence-based behandelaanpakken.
Voorbeelden zijn (onderdelen van) cognitieve gedragstherapie of mindfulness, zoals gebeurd is in
bepaalde modules van Minddistrict, maar ook kan gebruik gemaakt worden van modellen die
specifiek voor de forensische zorg zijn ontwikkeld, zoals het Good Lives Model (GLM) of het RiskNeed-Responsivity (RNR) model. Dit soort modellen kunnen dienen als fundering voor
technologieën, en ook kunnen ze gebruikt worden om protocollen voor inbedding in de behandeling
te schrijven. Onderzoek hiernaar is belangrijk volgens een onderzoeker:
“En ik denk dat ook de theoretische onderbouwing van apps nog wat beter kan. Dus over wat, welk
probleem, en waarom is dat probleem nou relevant, willen we ondervangen eigenlijk met welke app en
waarom denken we nou dat die app daar invloed op zou kunnen hebben. Dat de app daarbij werkt.”

Een andere mogelijkheid is om bestaande technologieën te koppelen aan onderdelen van een
model, bijvoorbeeld web-based modules aan risicofactoren, wat werd aangegeven door een
innovatieadviseur:
“Dus wij gaan het nu koppelen aan de risicofactoren het aanbod. Zodat ze kunnen kijken, als die
risicofactor opspeelt, welk aanbod hebben we dan online daarin. En we willen graag ons
behandelaanbod ook koppelen aan de digitale modules maar daar zijn we nog mee bezig.”

Tenslotte bleek uit het literatuuronderzoek dat ook theorieën gebruikt worden die niet direct
gerelateerd zijn aan het vormgeven van de behandeling, maar wel gedrag kunnen verklaren en
veranderen, bijvoorbeeld theorieën over approach-avoidance bias zoals gebeurd is bij de VR-GAIM
van de Pompe stichting, of het Social Information Processing model bij de VRAPT van de
Rijksuniversiteit Groningen.

Aansluiten op nieuwe doelgroepen
In de aanbevelingen van meerdere artikelen werd de suggestie gedaan om de technologie die in
het artikel was onderzocht aan te passen op andere doelgroepen. Ook werd dit in de interviews
enkele keren genoemd, onder andere door een onderzoeker in het kader van VR:
“Want nu de VR-agressietraining die we hebben gemaakt, dat is eigenlijk pas de eerste. En ook best
wel in een heftige populatie, tbs-populatie. Nou, dat zou bijvoorbeeld nog in andere populaties
uitgerold kunnen worden. En ook een herhaling van het onderzoek want vaak worden alleen nieuwe –
dat is met heel veel van de dingen die er liggen – nieuwe bedacht en vervolgens wordt dat onderzocht
en dan verdwijnt het in een la. En nooit meer kijkt er iemand naar en twee jaar later gaat er iemand
weer hetzelfde opnieuw uitvinden. Dus ik denk dat dat echt nog wel, de continuïteit daarvan is wel een
ding.”

Het is vaak simpeler om een bestaande technologie wat aan te passen, bijvoorbeeld door een
virtuele volwassen man te vervangen door een jong kind waarmee in gesprek gegaan moet
worden. Een ander voorbeeld werd gegeven door een innovatiespecialist:
“Misschien verstandelijke mogelijkheden van de cliënten. Ik merk inderdaad dat we ook hier heel veel
hebben ontwikkeld en zijn we nu zeg maar de slag aan het slaan om ook nog een keer aan te passen
voor de toenemende doelgroep van mensen met LVB. Daar hebben we heel vaak groepen van, we
hebben bijvoorbeeld eHealth tot onze beschikking maar nog niet voor iedereen want het is niet voor
iedereen haalbaar. Dus dat is een goede aanvulling om met het hele aanbod eens te kijken van is het
wel voor de hele doelgroep beschikbaar en toegankelijk en geschikt.”

Inzet en ontwikkeling van technologie brengt echter wel kosten met zich mee die, afhankelijk van
het type technologie, hoog uit kunnen vallen. In sommige gevallen kan een protocol aangepast of
ontwikkeld worden zodat een bestaande of licht aangepaste technologie ook toegepast kan worden
bij een andere doelgroep. Tenslotte is het mogelijk om technologieën die niet direct zijn ontwikkeld
voor forensische doelgroepen toch in te zetten, mits het aansluit bij de doelstellingen van de
behandeling. Een beleidsadviseur gaf hierover het volgende voorbeeld:
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“In zijn algemeenheid vind ik dat we heel vaak ons richten op hoogwaardige behandelinterventies en
voor de complexe problematiek. Maar heel basaal, denk ik dat onze patiënten ook een stuk minder
kwetsbaar en een stuk minder grensoverschrijdend gedrag vertonen als ze zorgen dat ze goed slapen,
goed eten, voldoende bewegen. Goed slapen, word je minder kwetsbaar, minder emotioneel van, dus
heeft ook een positief effect op minder agressie. Goed eten, word je ook minder kwetsbaar van, kan
ook iets doen met je weerstand in zijn algemeenheid. En voldoende bewegen, we weten ook dat er een
relatie is tussen voldoende je energie in positieve dingen… Dus ik denk, wat ik bedoel te zeggen; we
focussen ons vaak op hele complexe problematiek, maar echt puur je levensbeheersing, zoals ik dat
maar even noem, en al die dingen, daar veel meer op insteken helpt ook. En gelukkig komt daar meer
aandacht voor.”
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4. Conclusie
In het huidige rapport zijn drie onderzoeksvragen beantwoord. Hiervoor werden meerdere
onderzoeksmethoden gebruikt: systematisch literatuuronderzoek, interviews, een online vragenlijst
en aanvullend literatuuronderzoek. De uitkomsten van deze methoden werden met elkaar
gecombineerd om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvragen. In deze conclusie worden
de belangrijkste bevindingen op abstract niveau besproken. Voor meer inzicht in technologieën,
voordelen, nadelen en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen wordt
verwezen naar de resultatensectie van dit rapport.
Ten eerste is de huidige stand van zaken met betrekking tot technologie in de forensische
zorg in kaart gebracht door uitkomsten van literatuur-, interview-, en vragenlijstonderzoek met
elkaar te combineren. Uit het literatuuronderzoek bleek dat er nog relatief weinig (effect)onderzoek
uit is gevoerd naar technologie in de behandeling van delinquenten. Typen technologieën waar het
meeste onderzoek naar is gedaan, zijn web-based modules en beeldbellen. Uit het
interviewonderzoek en de vragenlijst bleek dat deze technologieën in de praktijk ook relatief vaak
gebruikt werden. Technologieën die uit deze onderzoeken vaak en positief werden genoemd, maar
minder in de literatuur naar voren kwamen, waren VR, wearables en serious games. Er is dus
vanuit de praktijk en vanuit onderzoek nog relatief weinig bekend over een groot deel van de
technologieën: niet alleen qua effectiviteit, maar ook qua mogelijkheden voor de forensische zorg.
Verder is nog niet veel bekend over hoe technologieën ontwikkeld zijn en hoe ze kunnen worden
geïmplementeerd in de behandeling. Als gekeken wordt naar technologie in het algemeen, kwamen
er vanuit de literatuur, interviews en vragenlijst enkele belangrijke daadwerkelijke en potentiële
voordelen naar voren. Zo kan het gebruik van technologie drempelverlagend werken voor
patiënten, kan het de effectiviteit en/of efficiëntie van behandelingen vergroten, kan het aangepast
worden aan de behoeften van individuele patiënten, kan het de eigen regie van patiënt vergroten
en kan de behandelaar nieuwe, unieke informatie over de patiënt verkrijgen die nuttig voor de
behandeling kan zijn. Hoewel er in verschillende instellingen al veel initiatieven zijn en het grootste
deel van de participanten positief staat tegenover de mogelijkheden van technologie, komt
grootschalig en lange-termijngebruik volgens deelnemers nog steeds niet goed van de grond. Uit
dit onderzoek kwamen dan ook meerdere typen barrières naar voren, waaronder een negatieve
houding van en/of gebrek aan vaardigheden bij patiënt en behandelaar, een mogelijk negatieve
invloed op de behandelrelatie, verkeerd gebruik van technologie, gebrek aan bewijs voor
effectiviteit en efficiëntie, en een gebrek aan protocollen of richtlijnen. Er kan dus geconcludeerd
worden dat technologie veel mogelijkheden biedt om de forensische zorg te ondersteunen of
verbeteren, maar dat er op dit moment nog veel barrières zijn waardoor veel voordelen maar deels
of niet worden ervaren in de praktijk.
Ten tweede is onderzocht welke technologieën veelbelovend en minder veelbelovend zijn
voor het forensische werkveld. Met name uit de interviewstudie en in mindere mate ook uit de
andere twee onderzoeken is naar voren gekomen dat de toegevoegde waarde van een technologie
geen vaststaand gegeven is, maar sterk afhangt van meerdere factoren. Zo moet het doel duidelijk
zijn, moet de technologie goed passen binnen de behandeling en aansluiten op de vaardigheden en
voorkeuren behandelaar en patiënt. Om dit verder te illustreren: web-based modules kunnen zeer
veelbelovend zijn voor een bepaald type patiënt, maar sluiten dan weer minder goed aan bij
patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Hetzelfde geldt voor VR: een deel van de
behandelaren zou hiermee veel toegevoegde waarde kunnen creëren, terwijl VR niet aansluit op de
vaardigheden en voorkeuren van een ander deel, bijvoorbeeld doordat ze moeite hebben met het
uitvoeren van virtuele rollenspelen. Hier kan de vergelijking met bestaande interventies en
behandelingen getrokken worden: cognitieve gedragstherapie sluit goed aan bij de vaardigheden
en kennis van sommige behandelaren, terwijl andere behandelaren beter zijn in het geven van
cliëntgerichte of psychoanalytische psychotherapie. Deze match tussen interventie, patiënt en
behandelaar geldt natuurlijk voor alle typen behandelinterventies, maar bij technologie blijkt dit
nog niet altijd een gegeven te zijn. Een objectieve lijst van veelbelovende technologieën kan
daarom niet worden gegeven, simpelweg omdat dit te veel afhangt van contextuele en persoonlijke
factoren. Desalniettemin kunnen wel enkele conclusies getrokken worden over de mening van de
participanten van de interviews en vragenlijst. Zo bleken zij met name enthousiast te worden door
een aantal technologieën: virtual reality, wearables, mobiele apps, serious games en - in mindere
mate - web-based modules werden het vaakst als positief beoordeeld. Wat hierbij opvalt is dat er
bij het grootste deel van deze technologieën minder nadruk ligt op cognitieve reflectie en lezen en
schrijven, en de focus meer wordt gelegd op gedrag en dataverzameling in context, en
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interpretatie daarvan. Op basis hiervan kan dan ook voorzichtig geconcludeerd worden dat
technologieën die gericht zijn op ‘doen’ veelbelovender zijn voor de forensische zorg dan
technologieën die gericht zijn op ‘denken’ en andere cognitieve vaardigheden. Laagdrempeligheid,
relatief simpel, rechtlijnig gebruik en een goede aansluiting op de vaardigheden van patiënt en
behandelaar zijn hierbij belangrijk.
Ten derde is onderzocht welke activiteiten volgens de literatuur en deelnemers uit het
forensische veld ondernomen moeten worden om de geïdentificeerde voordelen van technologie te
behalen en de barrières te verkleinen. Enkele belangrijke voordelen die behaald moeten worden
zijn de nadruk op doen in plaats van denken, het via technologie verkrijgen van meer en nieuwe
informatie over de patiënt en het vergroten van de eigen regie van patiënt. Enkele belangrijke
barrières zijn problemen met implementatie, gebrek aan enthousiasme, ervaren tijdsgebrek door
onder andere hoge werkdruk, kennis en vaardigheden bij een deel van de behandelaren en
patiënten, en te weinig kennis over effectiviteit. Vanuit literatuur en kwalitatief onderzoek kwam er
een breed scala aan aanbevelingen naar voren. Allereerst moet implementatie in forensische
organisaties grondiger aangepakt worden, onder andere door bestaande technologie beter te
integreren in bestaande routines en behandelaren en patiënten te enthousiasmeren. Ook moeten
er betere richtlijnen en standaarden komen, hierbij kan gedacht worden aan keuzehulpen en goede
behandelprotocollen. Daarnaast moeten behandelaren beter leren werken met technologie, onder
andere door meer aandacht te besteden aan technische en inhoudelijke vaardigheden en de
(mogelijke) rolverandering. Verder is een uitgebreid ontwikkelproces waarin continu geëvalueerd
wordt met patiënten en behandelaren belangrijk om technologieën te ontwikkelen die goed
aansluiten op de forensische context. Ook is het nodig om goed evaluatieonderzoek uit te voeren,
onder andere naar effect, maar ook om inzicht te krijgen in wat voor wie werkt. Hiermee hangt
samen dat technologie nooit ‘af’ is: continue aanpassingen zijn noodzakelijk. Tenslotte is
samenwerking tussen stakeholders zoals patiënten, behandelaren en managers van belang. Over
het algemeen kan geconcludeerd worden dat er meerdere zeer veelbelovende technologieën zijn
voor de forensische zorg, maar dat er een grotere omslag nodig is in de manier van denken en
werken van behandelaren, dat dit ondersteund moet worden door organisaties, en dat derhalve de
wijze waarop de zorg wordt vormgegeven en georganiseerd moet veranderen.

5. Discussie
In dit laatste deel van het rapport zullen aanbevelingen gegeven worden op basis van alle
verzamelde informatie. Om wat meer context te geven aan deze aanbevelingen zal gestart worden
met drie korte casussen waarin de projectgroep een beeld schetst over hoe de forensische zorg van
de toekomst er mogelijk uit zou kunnen zien. Daarna wordt besproken wat er nodig is om van de
huidige naar de toekomstige situatie te gaan.

5.1 Drie toekomstscenario’s ter illustratie
Casus 1: Technologie in de thuissituatie
Henk is een getrouwde man van 42 met een gezin met twee jonge kinderen. De laatste tijd
merkte hij dat hij steeds vaker agressief werd tegen zijn gezin. Een paar weken geleden is de
situatie geëscaleerd en is de politie erbij gehaald. Daarna is Henk aangemeld bij een forensische
polikliniek bij hem in de buurt. Henk kon niet gelijk beginnen met zijn behandeling doordat er
een wachtlijst was. Wel kon hij in die periode alvast starten met een online module waarin hij
uitleg kreeg over de behandeling en hij ook wat vragen kreeg over wat er precies aan de hand
was. Op basis daarvan kon hij starten met een nieuwe module over agressie in de thuissituatie.
In de eerste gesprekken met zijn behandelaar kwamen de opdrachten die Henk in de module
had gedaan aan bod. Op basis van wat Henk op heeft geschreven, werd besloten om te starten
met enkele VR-sessies waarin situaties waarin Henk agressief wordt werden nagespeeld. Onder
andere door gesprekken met zijn behandelaar hierover leerde Henk dat hij boos wordt als hij het
idee heeft dat zijn partner en kinderen hem niet serieus nemen. Samen met zijn behandelaar
ging Henk aan de slag met het oefenen met alternatief gedrag. Desondanks ging het thuis nog
niet helemaal goed met Henk.
Na een poosje raadde de behandelaar Henk aan om een appje te downloaden om thuis te
gebruiken. Deze app was gekoppeld aan een horloge die onder andere zijn hartslag, beweging
en slaap meet. Telkens als zijn hartslag wat hoger werd, kreeg hij een melding met de vraag wat
er aan de hand is. Samen met zijn behandelaar analyseerde Henk die data en ze kwamen
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erachter dat hij vooral vaak boos wordt als hij minder dan 7 uur heeft geslapen, zich moe voelt
en een vervelende dag op zijn werk heeft gehad.
Aan de hand van deze nieuwe inzichten oefenden Henk en zijn behandelaar in VR. Henk leerde
daarin om weg te lopen uit lastige situaties en om dan een stukje te gaan wandelen. Uit de data
die de app heeft verzameld, bleek dat hij inderdaad snel rustig wordt van een klein blokje om.
Ook begreep hij, mede door wat hij heeft opgeschreven in de online modules, beter waarom hij
boos wordt. Inmiddels gaat beter, dus Henk spreekt niet meer af met zijn behandelaar, maar af
en toe hebben ze nog kort contact via de mail. Als het slecht gaat, beeldbellen ze even. Ook
doet hij af en toe nog oefeningen uit de online module en gebruikt hij de app om te herkennen
wanneer hij boos wordt. Henk is na zijn behandeling niet meer in contact gekomen met de
politie en is niet meer agressief geweest tegen zijn familie.

Casus 2: Technologie koppelen aan doelen en eigenschappen
Bernadette werkt als verpleegkundige op een FPA. Sinds kort is ze persoonlijk begeleider van
een patiënte die een ernstig geweldsmisdrijf in de privésfeer heeft gepleegd. Samen met haar
collega’s stelt Bernadette enkele doelen voor deze patiënte. Zo moet ze na haar lange
gevangenisstraf weer wennen aan het naar buiten gaan, onder andere doordat ze op verlof zal
gaan. Ook heeft de patiënte een licht verstandelijke beperking, dus wil Bernadette ervoor zorgen
dat ze nieuwe vaardigheden opdoet zodat zij beter mee kan draaien in de maatschappij. Ze
denkt hierbij aan dingen als met het OV gaan, koken en geldzaken. Daarnaast heeft de patiënte
in haar verleden problemen gehad met drugs- en alcoholgebruik, dus ook daar wil Bernadette
mee aan de slag om ervoor te zorgen dat ze niet weer terugvalt.
Bernadette gaat samen met de patiënte en psycholoog achter een computer zitten. Ze vullen
enkele eigenschappen van de patiënte in, zoals haar leesvaardigheden, type behandeling en
delict, en klikken termen aan die samenhangen met de doelen die ze voor haar hebben gesteld
en de risicofactoren die zijn geïdentificeerd. Op basis van deze informatie komen er een aantal
technologieën uit het systeem gerold die mogelijk geschikt zijn voor deze patiënte. Uit
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze technologieën goed aansluiten op de doelen,
risicofactoren en eigenschappen van dit type patiënt.
Bernadette kiest samen met de patiënte enkele technologieën uit die hen allebei aanspreken. Zo
spreken ze samen af dat de patiënte via VR alvast gaat wennen aan het weer buiten lopen of
met de trein gaan. Ook kan ze oefenen met bepaalde basisvaardigheden zoals korte gesprekjes
met kassières waardoor de kloof tussen binnen en buiten verkleind wordt. Daarnaast bekijkt de
patiënte enkele korte filmpjes en leest makkelijke teksten waarmee ze vaardigheden leert als
koken, financiën op orde brengen en opruimen. Ook start ze met een serious game-app die haar
‘approach bias’ richting drugs en alcohol probeert te beïnvloeden: ze moet alcoholische drankjes
van zich afslaan en non-alcoholische drankjes naar zich toetrekken. Verder spreken Bernadette
en de patiënte af dat ze op verlof gebruik zal gaan maken van een app waarmee de patiënte
voor elke voor haar relevante risicofactor aan kan geven hoe het gaat, bijvoorbeeld
alcoholgebruik. Zo kan Bernadette op afstand in de gaten houden hoe het gaat, en kunnen ze de
uitkomsten bespreken als de patiënte weer terug is van verlof.
Ze bespreken regelmatig hoe het gebruik van de technologie gaat en wat de patiënte ervan
heeft geleerd. Op basis daarvan kijken ze ook of het nodig is om dingen te veranderen of bij te
stellen, zodat de technologieën goed aan blijven sluiten op de vaardigheden van de patiënt en de
fase in de behandeling, en de behandeldoelen. Zo stoppen ze op een gegeven moment met de
serious game en gaan ze meer gebruik maken van VR om de patiënten bloot te stellen aan
alcohol in situaties uit het dagelijks leven. Ook blijkt de patiënte moeite te hebben met de korte
teksten en gaan ze meer gebruik maken van video’s.

Casus 3: Technologie en continuïteit van zorg
Jeffrey is een 54-jaar oude man. Voordat hij werd veroordeeld voor een zedendelict bij een
minderjarig kind, werkte als manager bij een grote organisatie. Jeffrey heeft een aantal jaren in
een tbs-instelling gezeten. Hij is daar onder andere gediagnosticeerd door middel van VRscenario’s met kinderen in combinatie met een penisplethysmograaf die zijn fysieke opwinding
meet. Daarmee is zijn voorkeur voor kinderen verder in kaart is gebracht. Daarna is hij in de VRtoepassing gaan leren hoe hij het beste om kan gaan met lastige situaties waarin hij kinderen
tegenkwam, bijvoorbeeld op schoolpleinen of tijdens een wandeling in het park. In deze VRtoepassing probeerde Jeffrey onder andere te leren om situaties te herkennen en er van weg te
lopen, of als dat niet mogelijk is op zijn mobiel te kijken om afleiding te zoeken. Ook startte hij
met een web-based module waarin hij veel heeft geschreven over zijn delict en redenen
daarvoor. In deze module heeft Jeffrey geleerd om te reflecteren op zijn gedrag, gedachten en
gevoelens. Daarnaast is hij begonnen met deelname aan een forum met andere daders,
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gemonitord door een behandelaar. Hier kon hij zijn ervaringen met en tips over de behandeling
delen en ontvangen.
Na een paar jaar mocht Jeffrey naar een FPA om te werken aan zijn terugkeer naar de
maatschappij. Al voor hij naar de FPA ging kon hij kennismaken met deze nieuwe omgeving en
de behandelaren via beeldbellen. Op deze manier had hij een beeld van waar hij naar toe zou
gaan en was het wat minder spannend voor hem. In zijn behandelingen in de FPA ging hij verder
met de VR-behandeling zoals die al was opgezet in de tbs-instelling. Hetzelfde protocol en
dezelfde omgevingen werden gebruikt, waardoor hij nog vaker en beter kon oefenen. Ook kreeg
hij tijdens de VR-scenario’s een horloge om dat zijn hartslagvariabiliteit en huidgeleiding mat
zodat hij nog meer inzicht kreeg in wanneer hij gespannen werd. Toen het in de FPA wat minder
ging, startte Jeffrey weer met de modules die hem in de tbs-kliniek goed hebben geholpen.
Samen met zijn behandelaar heeft hij doorgelezen wat hij toen heeft geschreven en daarna ging
hij zelf weer aan de slag met de oefeningen. Na een poosje mocht Jeffrey op verlof, waar hij ook
zijn horloge meenam om hem te helpen om lastige situaties te herkennen.
Op dit moment woont Jeffrey weer thuis. Hij gebruikt het horloge en de modules nog steeds, en
bespreekt dit regelmatig zijn nieuwe, ambulante behandelaar. Ook is hij nog actief op het forum.
Het helpt hem als het even wat minder gaat met hem, en hij vindt het fijn om anderen te helpen
met zijn ervaringen. Het forum en de modules helpen hem dan ook om met zelfvertrouwen terug
te keren in de maatschappij.

5.2 Aanbevelingen
De voorgaande situaties zijn hypothetisch en met name bedoeld om een beeld te schetsen van
enkele mogelijkheden van technologieën in verschillende typen forensische zorg. Ze onderstrepen
de voornaamste conclusie van het huidige rapport: mits goed ingezet, kan technologie iets nieuws
toevoegen aan de forensische zorg. Er is echter nog wel één en ander nodig voordat technologie
ècht van toegevoegde waarde kan zijn voor het gehele forensische veld. Hieronder worden tien
aanbevelingen gegeven over zaken waar de komende jaren tijd, geld en kennis in geïnvesteerd zal
moeten worden om dichterbij de hierboven beschreven situaties te komen. Ten behoeve van een
goed overzicht worden ze eerst puntsgewijs benoemd, waarna ze in meer detail uitgewerkt
worden. Deze aanbevelingen zijn op basis van de resultaten van dit rapport opgesteld en grondig
doorgenomen door alle leden van de projectgroep.
1. Leid de ‘behandelaar van de toekomst’ op: in vaardigheden, brede kennis en attitude
ten aanzien van technologie, maar ook in enthousiasme en professionele nieuwsgierigheid.
2. Zet in op flexibel inzetbare en personaliseerbare technologieën met bijbehorende
protocollen, die ingezet kunnen worden bij een breed scala aan patiënten en behandelaren.
3. Creëer een gezamenlijke visie op wat moet veranderen in de organisatie van
forensische zorg om technologie beter te integreren.
4. Betrek de patiënt in het samenstellen van een blended behandeling: maak meer gebruik
van shared decision making.
5. Faciliteer het delen van producten, onderzoeksresultaten, kennis en ervaringen tussen
instellingen.
6. Investeer in goede participatory ontwikkelingsprocessen (ook wel co-creatie) met
behandelaren, patiënten en andere stakeholders.
7. Besteed meer geld en tijd aan implementatie en deel meer kennis over
implementatieprocessen en -tools.
8. Voer meer en beter evaluatieonderzoek uit waarin meerdere, passende methoden
worden gebruikt.
9. Maak goede afspraken over de doorlopende inzet van technologie in verschillende typen
zorg en instellingen.
10. Zet in op technologieën waarvan behandelaren en patiënten de toegevoegde waarde van
inzien, bijvoorbeeld virtual reality, mobiele apps, serious games of wearables.

1. Leid de behandelaar van de toekomst op
Om technologie succesvol in te zetten, is een gedrags- of rolverandering van behandelaren nodig.
Er is meer nodig dan alleen vaardigheden om één type technologie te kunnen gebruiken: het gaat
ook om een attitudeverandering ten aanzien van behandelen met technologie, kennis over
mogelijkheden van technologie, vaardigheden om technologieën echt in te bedden in
behandelingen, uitkomsten van technologie bespreken met patiënten en een eigen visie op
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technologie. Dit vraagt om ontwikkelingen op meerdere gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van
de behandelaar, integratie in formele opleidingen, meer cursusaanbod voor na- of bijscholing, en
organisaties die meer tijd en middelen beschikbaar stellen. Allereerst heeft de behandelaar zelf een
verantwoordelijkheid om vanuit professionele nieuwsgierigheid zich te verdiepen in de
mogelijkheden. Dit kan verder ondersteund of ontwikkeld worden in formele opleidingen tot onder
andere psycholoog of verpleegkundige: in dit type opleiding is het werken technologie op dit
moment vaak nog onderbelicht en zal dus meer aandacht moeten krijgen. Daarnaast moeten meer
cursussen die zich richten op het geïntegreerd gebruik van technologie in de behandeling
ontwikkeld en gegeven worden. Dit kan klassikaal, maar ook online, bijvoorbeeld door middel van
de recentelijk gelanceerde forensische leerlijn. Hierbij is het van belang om als forensisch veld een
duidelijk beeld te schetsen van de behandelaar van de toekomst, waarin aandacht wordt besteed
aan vaardigheden voor technologiegebruik, vaardigheden voor inbedding in de behandeling, kennis
over de mogelijkheden van technologie en een houding ten aanzien van technologie. Op basis van
de criteria voor de behandelaar van de toekomst zullen concrete leerdoelen geschetst moeten
worden. Die leerdoelen kunnen dienen als basis voor de ontwikkeling van een breed scala aan
nieuwe cursussen, die eventueel ook online aangeboden kunnen worden. Hierin zit tenslotte ook
een rol voor forensische instellingen: deze moeten tijd en geld in investeren in het vaardig en
enthousiast maken van behandelaren. Naast cursussen zal er dan ook ruimte vrij gemaakt moeten
worden voor ‘zandbaktijd’: op een leuke en vrijblijvende manier kennis maken met de
mogelijkheden van technologie, bijvoorbeeld via ‘living labs’ of werkateliers waarin voorbeelden
van technologie getoond worden. Gezien dit ook een punt van aandacht voor de reguliere ggz is,
zou aansluiting gezocht kunnen worden op ontwikkelingen en initiatieven in andere vormen van
zorg. Concluderend wordt aanbevolen om te investeren in opleiding over technologie in de
forensische zorg, aangezien lange termijngebruik valt of staat met de behandelaar. Hiervoor moet
een duidelijk beeld geschetst worden van de behandelaar van de toekomst en zullen er op basis
daarvan nieuwe online en/of face-to-face cursussen ontwikkeld moeten worden.

2. Creëer flexibele en personaliseerbare technologie
Technologie is niet een statische tool die onaangepast in elke behandeling ingezet zou moeten
worden. In een ideale situatie wordt technologie flexibel ingezet en aangepast aan de behandeling,
de eigenschappen van de patiënt en wensen van de behandelaar. Denk hierbij aan het verschil in
mogelijkheden van een boekje met mogelijkheden dat een patiënt mee naar huis krijgt en een
web-based module waarin gekozen kan worden uit een breed scala aan oefeningen, filmpjes en
teksten, en waar automatisch of handmatig feedback op opdrachten gegeven kan worden. Op dit
moment gebeurt het flexibele inzetten van technologie nog te weinig, terwijl dit juist bij de brede
en diverse forensische patiëntenpopulatie zinvol zou zijn. Dit zou op drie manieren verbeterd
kunnen worden. Ten eerste moeten er meer personaliseerbare technologieën ontwikkeld worden
die op een makkelijke wijze aangepast kunnen worden op individuele patiënten. Hierbij kan
gedacht worden aan web-based modules die ook gebruikt kunnen worden voor mensen die niet
goed kunnen lezen of reflecteren op hun eigen gedrag, of waarbij op een laagdrempelige wijze
gekozen kan worden uit verschillende typen oefeningen, bijvoorbeeld vanuit mindfulness of
cognitieve gedragstherapie. Ook zouden VR-scenario’s of mobiele apps (nog) meer aangepast
moeten kunnen worden aan individuele patiënten. Ten tweede kunnen er protocollen of handvatten
ontwikkeld worden om behandelaren te ondersteunen in het flexibel inzetten van technologie. Zo
kan eenzelfde technologie voor verschillende doelen of op verschillende momenten in de
behandeling ingezet worden. Door middel van heldere protocollen, richtlijnen of handleidingen kan
hier richting aan gegeven worden. Deze moeten (verder) ontwikkeld worden voor bestaande
technologieën die al in de praktijk gebruikt worden, maar ook voor nieuw ontwikkelde
technologieën. Idealiter zouden deze protocollen op één plaats te vinden moeten zijn waardoor
behandelaren niet lang hoeven te zoeken. De website van KFZ of het KNAPP zouden hier een
mogelijk platform voor kunnen zijn. Ten derde kunnen behandelaren meer experimenteren met
technologie, bijvoorbeeld door verschillende typen technologieën aan te bieden aan patiënten,
regelmatig te evalueren en bij te stellen. Zoals in het vorige punt al is genoemd, is een goede
opleiding en ‘zandbaktijd’ hiervoor van belang. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat
meer geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van personaliseerbare technologieën en het
opstellen en verspreiden van bijbehorende protocollen die flexibel gebruik ondersteunen.
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3. Herzie de organisatie van forensische zorg
Technologie vraagt om een gedrags- en zelfs rolverandering van de behandelaar, en dat houdt in
dat de organisatie ook mee moet veranderen. Technologie moet niet gezien worden als een extra
laagje op de bestaande situatie, maar vraagt om veranderingen in de manier waarop zorg geleverd
wordt zodat het een extra dimensie toe kan voegen aan de zorg. Forensische zorgaanbieders
spelen hier een essentiële rol bij. Voorbeelden zijn het aanpassen van zorgprogramma’s en
administratiesystemen, het anders insteken van vergaderingen, het nadenken over
taakveranderingen voor behandelaren (bijvoorbeeld een digitaal team of technologieambassadeurs aanstellen), het aanbieden van goed cursusaanbod, het structureel aandacht
besteden aan verschillende vormen van technologie en het creëren van een flexibelere visie op het
aanbod van zorg. Het is van belang om hier goed de tijd voor te nemen en dit ook goed te
overleggen met behandelaren om een match te creëren met hun randvoorwaarden en wensen.
Geïntegreerd technologiegebruik vraagt om gedrags- en gewoonteveranderingen. Dit kost tijd en
moeite, wat inhoudt dat behandelaren hier de tijd voor moeten krijgen. Hierbij kan gedacht worden
aan ‘zandbaktijd’ om te spelen met technologieën, maar ook aan het organiseren van
intervisiegroepen, mogelijk ook digitaal om (reis)tijd te besparen. Dit soort activiteiten vragen om
een investering van organisaties en lijken wellicht contra-intuïtief vanwege de hoge productiedruk,
maar op lange termijn zullen dit soort maatregelen ervoor zorgen dat behandelaren zich op hun
gemak voelen met technologie en het vaker en beter gaan gebruiken. Ook straalt de organisatie
door dit soort maatregelen uit technologie als een volwaardig behandelonderdeel te zien waarin
geïnvesteerd wordt. Om dit voor elkaar te krijgen wordt aanbevolen dat er een gezamenlijke,
breed gedragen visie wordt ontwikkeld over wat er precies moet veranderen in de organisatie van
forensische zorg om technologie echt te integreren, en wat daarvoor nodig is van bijvoorbeeld
zorgverzekeraars of overheid. Om deze visie te kunnen onderbouwen is meer onderzoek nodig
naar bijvoorbeeld best practices uit andere zorgsettingen en de visies en behoeften van forensische
zorgaanbieders en hun behandelaren. Op basis van dit soort onderzoek, in combinatie met de
uitkomsten van het huidige rapport, kan een visie met bijbehorende aanbevelingen op nationaal
niveau geformuleerd worden.

4. Betrek patiënten
Naast aandacht voor behandelaar, technologie en organisatie is ook het patiëntperspectief
onmisbaar bij goed geïntegreerd gebruik van technologie in de behandeling. Ten eerste wordt
aanbevolen om beslissingen over het gebruik van technologie samen met de patiënt te maken, als
een vorm van shared-decision making. Door de patiënt te betrekken wordt de kans vergroot dat
technologie(ën) goed aansluiten op diens behoeften en kan de motivatie verhoogd worden door
een gevoel van autonomie. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen samen beslissingen
gemaakt worden op basis van meer informatie. Dit kan op een structurele wijze gebeuren,
bijvoorbeeld door een aantal standaardvragen in de intake te stellen of regelmatig
evaluatiemomenten in te plannen. Dit vraagt echter wel om een attitudeverandering en nieuwe
vaardigheden van cliënten en (een deel van) behandelaren, waarbij wederom de nadruk wordt
gelegd op het belang van goede opleiding en na- of bijscholing. Ten tweede zouden patiënten
onafhankelijk van behandelaar geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden van
technologie voor hun behandeling zodat ze beter in staat gesteld worden om hier initiatief in te
nemen. Hierbij kan gedacht worden aan online welkomstmodules, maar ook aan flyers in
wachtkamers of op afdelingen of zelfs berichtgeving in de media. Deze producten kunnen
ontwikkeld worden door forensische organisaties, maar ook kan dit vanuit nationale organisaties of
vanuit technologie-aanbieders gebeuren. Een bijkomend voordeel is dat een actieve houding van
patiënten een sense of urgency bij behandelaren kan vergroten: doordat de patiënt ernaar vraagt,
kunnen zij er niet meer omheen. Er wordt dus aanbevolen om ervoor te zorgen dat patiënten meer
betrokken worden bij de inzet van technologie in hun behandeling. Hierbij ligt een rol voor
instellingen, maar ook voor (opleiding van) behandelaren.

5. Deel kennis en producten
Ondanks dat er in vergelijking met vijf jaar geleden al veel meer onderling wordt gedeeld, kwam
uit de interviews en vragenlijst alsnog vaak naar voren dat er nog meer ingezet moet worden op
het delen van producten, kennis en ervaringen. Overal gebeurt wel iets op het gebied van
technologie, en veel instellingen hebben expertise op een bepaald gebied, bijvoorbeeld VR,
participatory development, succesvolle inzet van web-based modules of wearables. Naast
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succesverhalen, zijn er ook (deels) mislukte projecten waarvan ook veel geleerd kan worden en
zijn er ethische vraagstukken waar meer over gesproken zou moeten worden, zoals zaken over
verantwoordelijkheid als het ‘mis gaat’ met technologie en eigenaarschap en privacy van
verzamelde data. Er kan meer ingezet worden op het faciliteren van het delen van deze kennis. Dit
kan via bestaande platforms zoals KNAPP, maar ook kunnen kennis-dagdelen worden
georganiseerd of kan er op de site van KFZ een aparte sectie komen waarin staat welke producten,
kennis en ervaringen organisaties met technologie hebben zodat er een beter overzicht ontstaat.
Hiervoor kunnen templates worden opgesteld zodat informatie over technologieën op een
consistente manier wordt gedeeld. De vergelijking met multidisciplinaire richtlijnen voor de ggz kan
getrokken worden: als behandelaren daar zelf online naar gaan zoeken, komen ze uit op duizenden
websites en fora, maar als ze naar de site www.ggzrichtlijnen.nl gaan, kunnen ze het grootste deel
van de richtlijnen vinden. Naast het delen van producten en kennis is het ook mogelijk om meer
ruwe data uit te wisselen via een website of contactformulieren. Hierbij kan gedacht worden aan
transcripten van interviews, SPSS-bestanden met vragenlijstdata of data-extractietabellen vanuit
systematisch literatuuronderzoek. Borging van privacy van participanten is hierbij wel van belang,
evenals goede afspraken tussen onderzoekers over rechten en plichten. Daarnaast bleek uit het
huidige onderzoek ook dat een groot deel van de behandelaren nog niet op de hoogte is van alle
mogelijkheden van technologie. Ook hier kan meer in geïnvesteerd worden, onder andere via
kennismiddagen, de forensische leerlijn, of informatie op websites, bijvoorbeeld die van KFZ.
Daarnaast is de uitgebreide omschrijving van de technologieën en diens mogelijkheden en
beperkingen uit het huidige rapport een eerste stap om kennis over technologie bij elkaar te
brengen. Dit kan dan ook gebruikt worden om behandelaren beter te informeren over
mogelijkheden. Er wordt dus aanbevolen om via meerdere kanalen kennis over technologie te
delen met instellingen, onderzoekers en behandelaren, maar om ook verder te investeren in één
plek waar doorverwezen wordt naar alle beschikbare informatie over technologie in de forensische
zorg zoals het KNAPP of de website van KFZ.

6. Investeer in goede, participatory ontwikkelprocessen
Het is niet alleen van belang om behandelaren en patiënten te betrekken bij het gebruik van
technologie in de praktijk, maar ook is hun perspectief onmisbaar bij het ontwikkelen van
technologieën. Voor de ontwikkeling of aanpassing van technologie die goed aansluit op de
behandelcontext en behoeften van patiënt en behandelaar is het namelijk van belang om te
investeren in een grondig ontwikkelproces. In dit ontwikkelproces moeten de perspectieven van
patiënten en behandelaren al vanaf het begin meegenomen worden zodat er iets wordt ontwikkeld
waar daadwerkelijk behoefte aan is: niet alleen bottom-up, maar ook top-down. Al aan het begin
van een ontwikkelproces moet door een projectteam goed nagedacht worden over wat de doelen
van een technologie moeten zijn, hoe de inbedding in de behandeling het beste vorm kan worden
gegeven en waar rekening mee gehouden moet worden bij implementatie op instellings- en
nationaal niveau. Behandelaren, patiënten maar ook designers, business-experts en
implementatiedeskundigen kunnen hier op meerdere manieren nauw bij betrokken worden. Ten
eerste wordt aangeraden om een multidisciplinair projectteam met onder andere patiënten,
behandelaren, onderzoekers en managers op te zetten dat een ontwikkelproces coördineert en
beslissingen maakt. Een tweede aanbeveling is het doen van goed onderzoek tijdens het
ontwikkelproces om het perspectief van eindgebruikers goed mee te nemen en de context in kaart
te brengen. Voorbeelden zijn interviews met patiënten en behandelaren over hun behoeften met
betrekking tot technologie, focusgroepen om ideeën in kaart te brengen, vragenlijsten om
meerdere ideeën te presenteren, literatuuronderzoek om de huidige stand van zaken wat betreft
onderzoek naar een bepaalde technologie in kaart te brengen, en desk research om een goed beeld
te krijgen van een specifieke context. Bevindingen uit deze onderzoeken kunnen meer onderling
gedeeld worden zodat in andere ontwikkelprocessen het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te
worden. Een derde aanbeveling is het gebruik van passende ontwikkelmodellen om processen te
structureren. Een voorbeeld is de CeHRes Roadmap die is opgesteld voor eHealth-ontwikkeling in
context. Tenslotte wordt aanbevolen om kennis die is opgedaan over de geschiktheid van
ontwikkelmethoden meer gedeeld worden met andere partijen. Een mogelijkheid om dit te doen is
het uitvoeren van een veldonderzoek waarin ervaringen met en aanbevelingen voor
technologieontwikkeling vanuit meerdere instellingen gebundeld worden. Over het algemeen kan
gesteld worden dat goede technologieontwikkeling tijd en geld kost. Door nog meer onderling te
delen kan mogelijk tijd bespaard worden, maar desalniettemin zal er bij het aanvragen of
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verstrekken van subsidies meer rekening gehouden moeten worden met benodigde middelen voor
een goed ontwikkelproces waarin nauw samen wordt gewerkt met meerdere typen stakeholders.

7. Besteed meer aandacht aan implementatie
Hoewel er al redelijk veel technologieën bestaan, blijft het gebruik hiervan in de forensische zorg
achter. Uit het huidige onderzoek blijkt dat een gebrek aan aandacht voor goede implementatie
één van de redenen hiervoor is. Er moet dan ook meer kennis worden gegenereerd over hoe
technologie in de forensische zorg moet worden geïmplementeerd. Waar moet rekening mee
gehouden worden? Welke mogelijke methoden of strategieën kunnen worden ingezet? Wat is de rol
van de organisatie, behandelaar, patiënt en overheid? Op welke manieren kunnen behandelaren
ondersteund worden in het inbedden van technologie in hun behandeling? Hoe moet financiering op
de lange termijn worden geregeld? Hoe kunnen we technologie opnemen in zorgprogramma’s en
richtlijnen? Welke ethische vraagstukken zijn er en hoe moeten we daar in de praktijk mee
omgaan? Maar ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat patiënten technologie op de juiste manier en
langdurig gebruiken? Om antwoord op dit soort vragen te geven is opnieuw meer kennisdeling en generatie nodig. Dit kan via congressen, overleggen of kennismiddagen, maar ook is meer
onderzoek nodig. Binnen het Nederlandse forensische veld is er veel kennis over de do’s en don’ts
van implementatie, maar dit zou nog beter bij elkaar gebracht kunnen worden door middel van een
veldonderzoek, eventueel in combinatie met literatuur en best practices vanuit andere vormen van
zorg. Op basis hiervan moet een nationale, breed gedragen visie met bijbehorende aanbevelingen
gecreëerd worden op duurzame implementatie van technologie, waarbij technologie niet als een
opzichzelfstaande tool wordt gezien, maar een volwaardig, geïntegreerd onderdeel van de
behandeling. Er moet dus meer tijd en geld geïnvesteerd worden in concrete tools en
aanbevelingen voor implementatie, gebaseerd op meer kennisdeling- en generatie.

8. Voer meer en beter evaluatieonderzoek uit
Net zoals bij specifieke psychotherapieën en behandelinterventies zoals CGT of mindfulness is ook
voor technologie goed effectonderzoek nodig. Hoewel er steeds meer onderzoek uit wordt gevoerd,
is er nog te weinig bekend om echt uitspraken te doen over wat voor wie werkt. Daarnaast kwam
uit het huidige onderzoek naar voren dat er behoefte is aan onderbouwde kennis over wat precies
werkt voor wie en op welk moment. Hoewel randomized controlled trials (RCT’s) vaak nog gezien
worden als de gouden standaard voor evaluatieonderzoek, blijkt dit niet altijd de beste manier te
zijn voor onderzoek naar technologie, mede doordat er niet altijd voldoende inzicht ontstaat in wat
voor welk type patiënt werkt. Daarom moeten RCT’s aangevuld worden met methoden die inzicht
geven in redenen voor gebruik, bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, of log data-onderzoek om
inzicht te krijgen in gebruikspatronen. Ook kunnen andersoortige evaluatiemethoden gebruikt
worden, zoals fractional factorial designs, n=1 studies, realistic evaluations of longitudinaal
onderzoek waarin meerdere homogene subgroepen over tijd worden gevolgd. Ook liggen er
mogelijkheden in het analyseren van big data-sets met bijvoorbeeld gebruiksdata van web-based
modules door middel van machine learning. Naast nieuwe methoden, moet er ook beter nagedacht
worden over waarop wordt geëvalueerd. Wetenschappers kunnen namelijk andere voorkeuren
hebben voor uitkomstmaten dan behandelaren of instellingen. Terwijl wetenschappers gevalideerde
instrumenten gebruiken en kijken naar ander, soortgelijk onderzoek, kan het voor instellingen
relevanter zijn om te kijken wat technologie doet met de recidivereductie, tevredenheid van
patiënten, de breedte van het behandelaanbod of tijdsbesparing. Het kan zinvol zijn om goed uit te
vragen wat de toegevoegde waarde van een technologie volgens patiënten en behandelaren moet
zijn en ook daarop te evalueren. Tenslotte is het van belang om niet maar één onderzoek naar een
technologie uit te voeren, maar om dit type onderzoek te repliceren in verschillende contexten.
Goed evaluatieonderzoek kost veel tijd en geld, dus er wordt aanbevolen om meer te investeren in
onderzoek en ook in te zetten op innovatieve onderzoeksmethoden die aansluiten op technologieonderzoek in context. Hierbij is het opnieuw van belang om onderling kennis te delen over
geschikte evaluatiemethoden en uitkomsten van onderzoeken.

9. Verbind zorg door technologie
Technologie kan verschillende typen (forensische) zorg met elkaar verbinden. Zo kan technologie
ten eerste een rol spelen in ketenzorg. Technologie kan als een rode draad door verschillende
typen behandelingen van één patiënt lopen, onafhankelijk van behandelaar of instelling. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een wearable voor agressie-regulatie waarmee gestart kan worden in tbs
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en die een patiënt daarna thuis kan blijven gebruiken, een web-based module of een VR-scenario
waarin meerdere behandelaren met een patiënt aan problematiek kunnen werken. Hierbij is het
van belang dat verschillende instellingen met dezelfde of in ieder geval technisch koppelbare
technologieën en systemen werken. Een noodzakelijke randvoorwaarde is dus dat er concrete
afspraken over worden gemaakt door verschillende instellingen, bijvoorbeeld tbs-klinieken en
ambulante zorg. Hier zou in projectgroepen die zich richten op ketenzorg expliciet aandacht aan
besteed kunnen worden. Ten tweede gaat verbinding ook over de techniek. Hierbij moet er niet
alleen voor gezorgd worden dat technologie goed gecombineerd kan worden met bestaande
administratieve systemen zoals een EPD, maar ook is het nodig om technologieën technisch gezien
beter aan elkaar te koppelen zodat het makkelijker wordt om verschillende technologieën met
elkaar te combineren. Voor behandelaren en patiënten is het niet wenselijk om veel verschillende
systemen te gebruiken: dit vermindert de kans op gebruik sterk. Forensische instellingen moeten
hier een duidelijk standpunt over innemen, bijvoorbeeld door middel van nationale
samenwerkingsverbanden. Ook kunnen technologie-ontwikkelaars zich gezamenlijk over dit soort
vragen buigen en richtlijnen en aanbevelingen opstellen.

10. Investeer in technologie die toegevoegde waarde heeft
Nog te vaak wordt technologie gebruikt zonder goed na te denken over doelen en toegevoegde
waarde: het gebruik van technologie omdat het ‘moet’ of ‘innovatief is’. Uit dit rapport blijkt dat
technologie iets nieuws toe kan voegen aan de behandeling. Dit moet echter wel op de juiste wijze
gebeuren. Bij de aanschaf of ontwikkeling van technologie moet daarom erg goed worden
nagegaan waar behoefte aan is vanuit de praktijk. In een ideale situatie worden behandelaren
enthousiast van een technologie, of zien ze er in ieder geval de toegevoegde waarde van in.
Engagement is hierbij een belangrijk begrip: een technologie moet behandelaren en patiënten
aanspreken en ze moeten het idee hebben dat het gebruik aansluit op hun doelen en de dagelijkse
realiteit waarin zij werken. Hier moet goed over nagedacht worden, in nauwe samenwerking en in
continu overleg met behandelaren en patiënten. Uit dit rapport komen enkele technologieën naar
voren waar een groot deel van de participanten enthousiast over bleek te zijn: virtual reality,
wearables, web-based modules, serious games en mobiele apps. Mits ze goed in worden gezet,
kunnen deze technologieën waarde toevoegen aan behandelingen, onder andere door de nadruk op
‘doen’ in plaats van ‘denken’. Aan instellingen wordt aangeraden om in vergaderingen of
bijvoorbeeld via vragenlijst- of interviewonderzoek aan hun behandelaren te vragen waar zij
behoefte aan hebben en voor welke technologieën ze warmlopen. Een noodzakelijke voorwaarde
hiervoor is wel dat behandelaren weten wat mogelijk is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden het
overzicht dat gegenereerd is in dit rapport, of mogelijk ook van de vragenlijst die ook in het
huidige onderzoek is gebruikt, welke opgevraagd kan worden bij de auteurs van dit rapport.
Hetzelfde principe geldt ook voor behandelaren: zij moeten in kaart brengen wat de behoeften van
hun patiënt zijn en hoe technologie daarop aan kan sluiten. De focus moet meer op een bottom-up
in plaats van een top-down benadering komen te liggen. Dit vraagt mogelijk om een toename van
kennis en verandering in mind-set van behandelaren, waarbij wederom de nadruk gelegd wordt op
het belang van het opleiden van de ‘behandelaar van de toekomst’.
Samenvattend raadt de projectgroep aan om met name te investeren in goede (door)ontwikkeling,
implementatie en evaluatie van technologie, samen met behandelaren en patiënten. Ook wil de
projectgroep nogmaals benadrukken dat het van belang is dat een technologie van toegevoegde
waarde is voor de huidige situatie, en dat dit ook duidelijk is voor patiënt, behandelaar en
organisatie. Denk daarom altijd goed na over waarom technologie in wordt gezet. Wat is het doel?
Wat moet de toegevoegde waarde zijn? Voor wie? Bij welke risicofactoren? Op welk moment?
Behandelaren, management, instellingen, patiënten en andere organisaties moeten daarvoor nog
meer met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren en naar elkaar te kunnen luisteren. Er
moeten meer onderlinge verbindingen worden gelegd tussen forensische zorgaanbieders voor
betere kennisuitwisseling en opleiding: crossing borders. Het kost tijd om dit goed te doen, maar
op deze manier kunnen we technologie ècht betekenisvol in gaan zetten in de forensische zorg.
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6. Bijlagen
Bijlage 1: Tabel met resultaten van het literatuuronderzoek per onderzoek
Table 1. Study characteristics, characteristics of technology and advantages and disadvantages per study
Authors,
Study
Technology
country
Study goal, design,
Technology, target group & goal
effectiveness
Category 1: Interactive, predominantly language-based interventions
Berman,
Farzanfar,
Kristiansson,
Carlbring, and
Friedman
(2012); Sweden

Goal: Describing of user’s flow
through a hearing voices
intervention.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed

Chaple et al.
(2014); USA

Goal: Evaluating the feasibility of
implementing a Therapeutic
Education System (TES) in a prison
via inmate participation,
satisfaction, and skills acquisition.
Design: Experimental study
(Stratified Randomized Trial)
Effectiveness: More effective

Cowell et al.
(2018); USA

Cunningham et
al. (2009);
Canada

Advantages and
Disadvantages

Technology: An automated interactive voice response
(IVR) service of the complex Telephone-Linked Care
(TLC) type which conducts automated telephone
conversations with patients.
Target group: Forensic psychiatric outpatients and
probationers convicted of violent crimes.
Goal: Reducing impulsivity by offering automated
psycho-educational interventions based on Dialectical
Behaviour Therapy, Cognitive Behaviour Therapy, and
Motivational interviewing.
Technology: Computerized intervention: Therapeutic
Education System (E-TES) with interactive multimedia
modules
Target group: Prisoners (male and female) with
substance use disorders
Goal: Learning drug refusal skills, coping with thoughts
about using, identifying/managing triggers based on
psychosocial treatments.

Advantages: Intervention
accessibility; Simulation of
situations; Potentially effective
Disadvantages: Difficult to
implement

Goal: Evaluating the costeffectiveness of a computerized
intervention relative to face-to-face
motivational interviewing and
supervision as usual
Design: Experimental (RCT)
Effectiveness: More effective

Technology: Web-based intervention with text or email
reminders (Motivational Assessment Program to Initiate
Treatment MAPIT)
Target group: Drug-involved offenders in prison
Goal: Targeting individual substance use and initiating
treatment, based on behavioural theories.:

Goal: Comparing computer- and
therapist-delivered interventions in

Technology: Interactive multimedia computer
program, viewed on tablet laptops (SafERteens)

Advantages: Attitude patiënt;
Personaliseren; Potentiële
effectiviteit; Daadwerkelijke
effectiviteit; Kosteneffectiviteit;
Minder behandeltijd;
Behandelprotocollen
Disadvantages: Niet voldoende
bewijs in het algemeen;
Implementatieproblemen
Advantages: Patient’s opinion;
Fun; Tailoring; Effective; Costs
Disadvantages: Patient’s opinion

Advantages: Patient’s opinion;
Care in secured settings; Lowering
threshold; Intervention
accessibility; Tailoring; Effective;
Costs; Easy to implement;
Standardized delivery
Disadvantages: Patient’s
opinion; Therapeutic relationship;
Difficult to implement
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Cunningham et
al. (2012);
Canada

Elison et al.
(2016); UK

the Emergency Department on
feasibility and effectiveness.
Design: Experimental study
(Three-armed randomized
controlled trial)
Effectiveness: More effective
Goal: Evaluating the efficacy of
Behavioural Interventions on peer
violence and alcohol misuse at 12
months.
Design: Experimental study
(Three-armed randomized
controlled trial)
Effectiveness: Ineffective
Goal: Exploring Breaking Free
Online’s potential to provide
support to prisoners’ substance
misuse recovery and continuity of
care post-release.
Design: Cross-sectional study –
quantitative and qualitative
Effectiveness: Not assessed

Elison-Davies et
al. (2018); UK

Goal: Providing the protocol for a
study that uses VR to reduce
aggression in forensic inpatients.
Design: Protocol of a randomized
controlled trial (RCT)
Effectiveness: Not assessed –
protocol

Lee et al.
(2017); USA

Goal: Comparing baseline
characteristics and treatment
outcomes of forensic patients with
participants with no criminal
involvement in a psychosocial
addiction treatment study.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: Ineffective
Goal: Examining whether the
combination of computer-generated

Deborah A.
Levesque,

Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol
use and violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to
change alcohol use and violence.

Technology: Interactive multimedia computer
program, viewed on tablet laptops (SafERteens)
Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol
use and violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to
change alcohol use and violence.

Advantages: Effective
Disadvantages: Therapeutic
relationship; Not effective

Technology: Computer-assisted therapy (CAT)
intervention with several sessions (Breaking Free
Online)
Target group: Prisoners with substance misuse
difficulties
Goal: Supporting prisoners in strengthening their
resilience and build their recovery capital through a
range of coping skills, based on Cognitive Behaviour
Therapy and Mindfulness.
Technology: Computer-assisted therapy (CAT)
intervention with several sessions (Breaking Free
Online)
Target group: Prisoners with substance misuse
difficulties
Goal: Reducing substance misuse and associated
offending within prison settings

Advantages: Patient’s opinion;
Lowering threshold; Intervention
accessibility; Potentially effective;
Time
Disadvantages: Technological
experience; Misuse of technology;
High costs; Difficult to implement

Technology: Web-based substance use intervention
(Therapeutic Education System; TES)
Target group: Forensic outpatients in the first 30 days
of their substance abuse treatment program
Goal: Treating addiction via a psychosocial web-based
intervention.

Technology: Combining penile plethysmography with
computer-generated characters
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Advantages: Attitude patiënt;
Attitude behandelaar;
Drempelverlagend; 24 uur per dag
toegang; Leuk/motiverend;
Potentiële effectiviteit;
Daadwerkelijke effectiviteit;
Gedragsveranderingstheorieën
Disadvantages: Attitude patiënt;
Attitude behandelaar
Advantages: Patient’s opinion;
Effective
Disadvantages: Lack of evidence
in general

Advantages: Meer privacy;
Realisme; Personaliseren; Meer

Johnson, Welch,
Prochaska, and
Fernandez
(2012); USA

Deborah A.
Levesque,
Johnson, et al.
(2012); USA

Deborah A.
Levesque,
Ciavatta, et al.
(2012); USA

characters and audio stimuli would
result accurately discriminating
between sexual offenders and nonoffenders.
Design: Cross-sectional –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: The development of a stagebased computer-tailored
intervention and assessment of its
acceptability
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Examining whether Journey
to Change could improve outcomes
of domestic violence treatment.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective

D. A. Levesque
et al. (2008);
USA

Goal: Examining the opinions of
male batterers on an intervention
program.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed

Neville, Goodall,
Williams, and
Donnelly
(2014); UK

Goal: Exploring the existence of
relevant violence brief interventions
(VBI).
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Morris and Bans
(2018); UK

Goal: Describing the development
of a digitally-enabled rehabilitation
serviced via in-room computer
terminals
Design: Qualitative cross-sectional
study
Effectiveness: Not assessed

Target group: Sex offenders with child victims (<14
years)
Goal: Classifying sex offenders with child victims in a
more valid way.

informatie van patiënt;
Ecologische validiteit/realisme;
Observatie van reacties;
Herhaling/oefenen

Technology: Multimedia computer-tailored intervention
(Rise Above Your Situation)
Target group: Court-mandated juvenile offenders with
substance abuse or mental health problems
Goal: Addressing responsivity by tailoring assessments
and guidance to stage of change based on the
Transtheoretical Model of Change.
Technology: Multimedia computer- tailored
intervention and print guide (Journey to Change)
Target group: Domestic violence offenders
Goal: Preventing domestic violence perpetration by
individualized feedback based on the Transtheoretical
Model of Change.
Technology: Expert system: computer programs that
mimic the reasoning and problem solving of a human
expert
Target group: Domestic violence offenders in courtmandated programs
Goal: Activating processes of change in domestic
violence offenders based on the Transtheoretical model
of Change.
Technology: (1) Computerized brief interventions and
(2) a touch-screen computer and a video of Intimate
Partner Violence (IPV)
Target group: Young men undergoing treatment for a
violent injury
Goal: Reducing violence.
Technology: Timewise, a 10-session CBT-based
offending behaviour program with videos
Target group: Offenders engaged in custodial violence
Goal: Improving self-management

Advantages: Patient’s opinion;
Care provider’s opinion; Tailoring;
Potentially effective; Costs; Time;
Sensitive information;
Standardized delivery; Behaviour
change theory
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Advantages: Patient’s opinion;
Tailoring; Effective; Costs; Time;
Standardized delivery
Disadvantages: Not effective

Advantage: Patient’s opinion;
potentially effective; costs
Disadvantage: Patient’s opinion

Advantage: Fun; Time
Disadvantage: Not effective

Advantage: Attitude patiënt;
attitude behandelaar; geografische
barrières; leuk/motiverend;
potentiële effectiviteit; minder
behandeltijd; ecologische
validiteit;
gedragsveranderingstheorieën

Disadvantage: Attitude
behandelaar; niet voldoende
bewijs in het algemeen
Morris and
Knight (2018);
UK

Goal: Describing how
complementary digital media can
be developed in co-production with
service users
Design: Qualitative cross-sectional
study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Complementary digital media (CDM)
called Timewise: presenting skills that are relevant for
service users, based on CBT0based rehabilitative skills.
Target group: Service users in prison
Goal: Preventing recidivism/promoting desistance

Ngo et al.
(2018); USA

Goal: Examining secondary
outcomes of an intervention on
dating violence perpetration and
victimization and depression
symptoms.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: Effective

Technology: Tablet laptop computer with an interactive
animated program with touch screens and audio via
headphones (U-Connect)
Target group: Adolescents reporting past-year alcohol
use and aggression in the Emergency Department
Goal: Decreasing the occurrence of peer violence
following an ED visit.

Spohr, Taxman,
and Walters
(2015); USA

Goal: Assessing preferences and
evaluating the role of voluntary
electronic reminders in achieving
early treatment and probation
tasks.
Design: Experimental study
(three-arm RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Systematically reviewing the
evidence for the effectiveness of
online interventions in reducing
sexual violence or IPV.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Web-based intervention with text or email
reminders (Motivational Assessment Program to Initiate
Treatment MAPIT)
Target group: Drug-involved offenders near the start
of probation
Goal: Targeting individual substance use and initiating
treatment, based on behavioural theories.

Tait and Lenton
(2015);
Australia

Technology: Web-based technologies
Target group: People who perpetrate alcohol-related
sexual violence or IPV
Goal: Reducing sexual violence and alcohol use.
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Advantage: Attitude patiënt;
Geografische barrières; Vanuit
gesloten setting;
Drempelverlagend; 24 uur per dag
toegang; Technologisch klimaat;
Realisme; Leuk/motiverend/
Personaliseren; Eigen
regie/ownership; Potentiële
effectiviteit; Makkelijk te
implementeren;
Gedragsveranderingstheorieën
Disadvantage: Therapeutische
relatie; Niet voldoende bewijs in
het algemeen; Hogere kosten;
Fouten in technologie
Advantage: Potentiële
effectiviteit; Vergelijking
bestaande zorg;
Kosteneffectiviteit; Minder
behandeltijd; Makkelijk te
implementeren
Disadvantage: Niet voldoende
bewijs in het algemeen
Advantages: Effective; costs

Advantages: Care in secured
settings; Lowering threshold
Disadvantages: Lack of evidence
in general

M. L. Ranney et
al. (2017); USA

Goal: Examining the secondary
effects of a brief alcohol-andviolence ED intervention on
depressive symptoms.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Evaluating feasibility,
acceptability, efficacy and
improvement of an intervention
Design: Experimental study (pilot
RCT)
Effectiveness: More effective

Technology: Interactive multimedia computer
program, viewed on tablet laptops (SafERteens)
Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol
use and violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to
change alcohol use and violence.
Technology: iDOVE, a technology-augmented
intervention based on CBT and motivational interviewing
with an intervention session and 8 weeks of automated
text messages.
Target group: High-risk adolescents (14-18) reporting
in the emergency room, reporting alcohol use and
violence in the past year.
Goal: Preventing violence and depression

Advantages: Effective
Disadvantages: Not effective

Walters et al.
(2014); USA

Goal: Developing a web-based
intervention for substance abusing
criminal justice clients.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed

Advantages: Costs; Standardized
delivery

Walton et al.
(2010); USA

Goal: Determining the efficacy of
brief interventions addressing
violence and alcohol use among
adolescents in an urban ED.
Design: Experimental study
(three-armed RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Investigating the
effectiveness of a computerized
program for reducing depression
among youths with delinquency
problems.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective

Technology: Web-based, automated intervention on a
tablet computer (Motivational Assessment Program to
Initiate Treatment; MAPIT)
Target group: Criminal justice clients with substance
abuse problems, near the start of probation
Goal: Increasing motivation for substance abuse
treatment among clients using illicit substances.
Technology: Tablet laptop computer with an interactive
animated program with touch screens and audio via
headphones (SafERteens)
Target group: Adolescents reporting past-year alcohol
use and aggression in the Emergency Department
Goal: Decreasing the occurrence of peer violence
following an ED visit.
Technology: Computerized Cognitive Behavioural
Therapy
Target group: Youths (14-18 at time of offense) in a
juvenile vocational training centre
Goal: Reducing depression among youths in the
detention centre who have a different context and have
limitations accessing traditional CBT.

Megan L Ranney
et al. (2018);
USA

Wannachaiyakul,
Thapinta,
Sethabouppha,
Thungjaroenkul,
and Likhitsathian
(2017); Thailand

Advantages: Attitude patient;
attitude behandelaar;
drempelverlagend;
leuk/motiverend; personaliseren;
potentiële effectiviteit;
kosteneffectiviteit; makkelijk te
implementeren
Disadvantages: Niet voldoende
bewijs in het algemeen

Advantages: Effective;
Standardized delivery
Disadvantages: Not effective

Advantages: Fit technological
climate; Effective
Disadvantages: Patient’s opinion

Category 2: Communication technology for synchronous interpersonal interaction
Absalom‐Horby
et al. (2012);
UK

Goal: Examining the attitudes of
staff and relatives of forensic
patients towards taking part in an
online family intervention.

Technology: Video conferencing technology: Web
camera facilitation for family intervention (e-FFI)
Target group: Service users of medium secure forensic
units with schizophrenia and their family
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Advantages: Family’s opinion;
Geographical barriers
Disadvantages: Care provider’s
opinion; family’s opinion

Design: Cross-sectional –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Describing the
implementation a web camera to
facilitate a family intervention (eFFI) in the treatment of
schizophrenia.
Design: Cross-sectional –
quantitative (n=1 study)
Effectiveness: Not assessed
Goal: Providing issues and practice
considerations that enhance the
results of forensic assessments
with Video Conferencing.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Reviewing empirical evidence
on the use and effectiveness,
specifically on forensic psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Goal: Delivering psychological interventions through the
use of internet technologies such as webcams.

Ax et al. (2007);
USA

Goal: Describing innovations in the
assessment and treatment of
incarcerated individuals
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Ashley B.
Batastini et al.
(2013); USA

Goal: Providing information on
video teleconferencing in forensic
and correctional practice.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

A. B. Batastini et
al. (2016); USA

Goal: Summarizing all evaluations
of telepsychological services that

Absalom-Hornby
et al. (2012);
UK

Adjorlolo and
Chan (2015);
China

Antonacci,
Bloch, Saeed,
Yildirim, and
Talley (2008);
USA

Technology: Video conferencing technology: Web
camera facilitation for family intervention (e-FFI)
Target group: Forensic service users on forensic wards
with a diagnosis on schizophrenia spectrum and their
families
Goal: Treating schizophrenia within a forensic service
via family interventions.

Advantages: Family’s opinion;
Potentially effective; Costs

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients and
psychologists
Goal: Obtaining accurate, reliable and valid assessment
results.

Advantages: Care in secured
settings; Costs
Disadvantages: Mental or
physical disease; Faulty
technology; Slow connection

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients and
therapists
Goal: Providing or supporting clinical psychiatric care at
a distance.

Advantages: Patient’s opinion;
Care in secured settings;
Effectiveness based on reviews
Disadvantages: Overhearing;
lack of evidence in general

Technology: Video conferencing technology
Target group: Correctional mental healthcare;
prisoners
Goal: Delivering health care services over a distance
between specialty services and nonspecialty correction
facilities.
Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients in criminal
justice settings
Goal: Several goals: forensic mental health assessment
(e.g. competency determinations, sexually violent
predator evaluations), juvenile rehabilitation, group
treatment for inmates in segregations.

Advantages: Geographical
barriers; Care in secured settings
Disadvantages: Lack of evidence
in general; High costs

Technology: Video conferencing technology
Target group: Justice-involved substance abusing
clients
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Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers; Care in
secured settings; Lowering
threshold; Fit technological
climate; Effectiveness based on
reviews; Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s
opinion; Overhearing; Therapeutic
relationship; Lack of evidence in
general; Faulty technology
Advantages: Patient’s opinion;
Lowering threshold; Effectiveness
based on reviews

Brodey,
Claypoole,
Motto, Arias,
and Goss
(2000); USA
Farabee,
Calhoun, and
Veliz (2016);
USA

Khalifa, Saleem,
and Stankard
(2008); UK

Manfredi, Shupe,
and Batki
(2005); USA

Miller et al.
(2008); USA

involve videoconferencing
equipment in forensic psychiatry.
Design: Literature study
(systematic review & metaanalysis)
Effectiveness: Not assessed
Goal: Determining the level of
satisfaction with telepsychiatry
evaluations
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Comparing the effectiveness
of telepsychiatry and in-person
treatment as usual among
parolees.
Design: Quasi-experimental study
(Randomized field experiment)
Effectiveness: More effective
Goal: Literature review on forensic
applications of telepsychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Goal: Connect agencies in need of services to agencies
that render such services, therefore reducing relapse
and recidivism among substance abuse and offender
clients.

Disadvantages: Mental or
physical disease; Technological
experience; Detecting subtle
behaviours; Lack of evidence in
general

Technology: Video Conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patient inmates in a
large urban jail
Goal: Using telepsychiatry for delivering psychiatric
services.

Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers; Potential
effectiveness; Time
Disadvantages: Patient’s opinion

Technology: Video conferencing technology
Target group: Parolees from outpatient clinics who
received psychiatric care
Goal: Offering psychiatric treatment via
videoconferencing.

Advantages: Patient’s opinion;
Effective
Disadvantages: Therapeutic
relationship; Faulty technology

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients and their
therapists
Goal: Delivering mental health services from a distance.

Goal: Determining the feasibility of
telepsychiatric consultations in an
underserved rural jail.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Highlighting the use of
teleconferencing for improving
access to mental healthcare for
forensic patients.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Video conferencing technology
Target group: Jail inmates who requested or were
found to be in need of psychiatric care
Goal: Increasing access to psychiatric treatment.

Advantages: Patient’s opinion;
Care provider’s opinion;
Geographical barriers; Care in
secured settings; Effectiveness
based on reviews; Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s
opinion; Data storage;
Overhearing; Detecting subtle
behaviours; Lack of evidence in
general; High costs; Difficult to
implement; Faulty technology
Advantages: Patient’s opinion;
care provider’s opinion; care in
secured settings; geographical
barriers; time
Disadvantages: Lack of evidence
in general
Advantages: Patient’s opinion;
Care provider’s opinion;
Geographical barriers; Costs
Disadvantages: Data storage;
High costs; Difficult to implement;
No legislation

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic clinical practice patients in a
child psychiatry outpatient clinic
Goal: Improving access to services like evaluations,
assessment, medication management and treatment
coordination.
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Miller et al.
(2005); USA

Saleem, Taylor,
and Khalifa
(2008); UK

Sullivan et al.
(2008);
Australia

Tucker, Olfson,
Simring,
Goodman, and
Bienenfeld
(2006); USA

Goal: This study defined
telepsychiatry and provided an
innovative model of telepsychiatry
care delivery in forensic evaluation
clinic.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: An overview of forensic
telepsychiatry in the UK and
highlighting practical
considerations.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Providing an Australian
perspective on the use of
videoconferencing by forensic
mental health services.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Assessing inmate
preferences for telemedicine
psychiatric consultation compared
to regular care.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed

Technology: Video conferencing technology
Target group: Patients of child and adolescent forensic
clinics
Goal: Assessing and treating forensic psychiatric
patients.

Advantages: Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s
opinion; Data storage;
Therapeutic relationship; High
costs; Faulty technology; Slow
connection; No protocols

Technology: Videoconferencing technology
Target group: Community forensic service clients
Goal: Providing mental health services in a medicolegal
context: forensic evaluations, clinical consultation and
education.

Advantages: Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s
opinion; Therapeutic relationship;
Difficult to implement; No
legislation

Technology: Videoconferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients
Goal: Linking remote prisons, courts and psychiatric
clinics with distant specialist services, enabling activities
including assessment and treatment.

Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers;
Effectiveness based on reviews;
Costs; Time
Disadvantages: Overhearing;
Slow connection; No legislation
Advantages: Patient’s opinion;
time; sensitive information
Disadvantages: Patient’s opinion

Technology: Video conferencing technology
Target group: Inmates who receive psychiatric
telemedicine consultations
Goal: Delivering different kinds of mental services via
telemedicine.

Category 3: Simulations of offense-related realistic situations
Arborelius, Fors,
Svensson,
Sygel, and
Kristiansson
(2013); Sweden

P. Fromberger et
al. (2014);
Germany

Peter
Fromberger et

Goal: Evaluating of a computerbased system for its effectiveness
in distinguishing between offenders
and a comparison group.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Showing that Virtual Reality
has an especially high potential for
forensic psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Realistically simulated visual events on a
computer (Reactions on Display)
Target group: Forensic psychiatric patients convicted
of violent criminal acts
Goal: Investigating how offenders understand and
interpret social interactions and react to emotions and
violence, for both assessment and treatment
Technology: Virtual Reality
Target group: Forensic psychiatric patients
Goal: Improving quality of forensic psychiatric care in
general.

Goal: Reviewing and discussing
innovative VR research projects

Technology: Virtual Reality
Target group: Forensic psychiatric patients
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Advantages: Patient’s opinion;
Potentially effective

Advantages: Care in secured
settings; Lowering threshold;
Ecological validity
Disadvantages: Misuse of
technology; Lack of evidence in
general
Advantages: Vanuit gesloten
setting; Realisme;

al. (2018);
Germany

regarding risk assessment and
treatment in forensic mental
health.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Goal: Improving quality of forensic psychiatric care in
general.

Hubal et al.
(2008); USA

Goal: Using Embodied
Conversational Agents (ECAs)
vignettes for predicting treatment
response and misconduct.
Design: Quasi-experimental study
(pre-post-test)
Effectiveness: Ineffective
Goal: Providing the protocol for a
study that uses VR to reduce
aggression in forensic inpatients.
Design: Protocol of a multi-center
randomized controlled trial (RCT)
Effectiveness: Not assessed –
protocol

Technology: Embodied Conversational Agents: virtual
characters rendered on a monitor with whom a user
converses
Target group: Prisoners in correctional institutions
Goal: Measuring social competency by simulating real
interactions with other people; assessing decisionmaking in a social context through virtual role-playing.
Technology: A 16-biweekly Virtual Reality aggression
prevention training (VRAPT) with interactive roleplaying
Target group: Prisoners in correctional institutions
Goal: Reducing aggression among forensic psychiatric
inpatients

Goal: Reviewing the progress of
incompetent defendants in a
program using a television crimedrama "Law & Order.
Design: Quasi-experimental study
(pre- and post-test)
Effectiveness: More effective
Goal: Investigating how male
offenders used and reacted to a
new interactive computer
compared to a control group.

Technology: A didactic program, using a popular crime
drama series (via tv) - Law & Order
Target group: Defendants incompetent to stand trial
Goal: Improving the treatment goal of competency
restoration.

Tuente et al.
(2018);
Nederland

Montgomery and
Brooks (2005)
USA

Sygel,
Kristiansson,
Furberg, and

Technology: Computer based simulation: a film of an
IPV scenario, interactive questions (Reactions on
Display/Intimate Partner Violence)
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Leuk/motiverend; Personaliseren;
Potentiële effectiviteit;
Daadwerkelijke effectiviteit;
Vergelijking betaande zorg;
Ecologische validiteit/realisme;
Observatie van reacties;
Herhaling/oefenen
Beperkingen: Psychiatrische
stoornis; Technologische
vaardigheden; Verkeerd gebruik
van technologie; Onnodige
negatieve emoties; Niet voldoende
bewijs in het algemeen; Hogere
kosten; Tijdsinvestering;
Protocollen
Advantages: Patient’s opinion;
Effective; Ecological validity
Disadvantages: Technological
experience; Overhearing;
Negative affect; Not effective;
Faulty technology
Advantages: Attitude patiënt;
Vanuit gesloten setting; Realisme;
Leuk/motiverend; Potentiële
effectiviteit; Verbeterde veiligheid;
Meer informatie van patiënt;
Ecologische validiteit/realisme;
Observatie van reacties;
Gedragsveranderingstheorieën;
Herhaling/oefenen
Advantages: Effective

Advantages: Patient’s opinion;
Potentially effective; Sensitive
information
Disadvantages: Negative affect

Fors (2014);
Sweden

Design: Cross-sectional study –
quantitative and qualitative
Effectiveness: Not assessed

Wijk et al.
(2009); Sweden

Goal: Developing and pilot testing
a simulation system to study and
support rehabilitation of mentally
disordered offenders.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed

Target group: Male offenders convicted of IPV towards
women
Goal: Facilitating change in the participant’s violent
behaviour by allowing him to reflect upon feelings,
thoughts and actions during a typical IPV case and
practice responses.
Technology: Computer-based simulation system with
videos of a person carrying out everyday activities and
decision points (Reactions on Display)
Target group: Mentally disordered ward & outpatients
who conducted a violent crime, and had a psychotic
illness or autistic traits
Goal: Learning more about patients and identifying
dynamic risk factors, and improving rehabilitation.

Advantages: Patient’s opinion;
Care provider’s opinion;
Intervention accessibility; Fun;
Ecological validity

Category 4: Simulations of realistic offense-related stimuli
Benbouriche et
al. (2014);
Canada

Goal: Introducing VR applications
in the context of forensic
psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Dennis et al.
(2014); Canada

Goal: Determining the perceived
age of virtual characters and
measuring sexual arousal by using
computer-generated images.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Comparing a VR compared
to a standard auditory modality to
generate sexual arousal profiles.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Validating avatars used in
the assessment and treatment of
deviant sexual preferences.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed

P. Renaud et al.
(2014); Canada

P Renaud et al.
(2005); Canada

Technology: Virtual Reality of 3D computer generated
stimuli of children & a virtual character expressing pain
Target group: Child sexual abusers and violent
offenders
Goal: Measuring deviant sexual interest to predict
sexual reoffending and training participants to improve
empathic responses.
Technology: Large screen with virtual characters and
Penile Plethismography (PPG) to measure sexual arousal
Target group: Sex offenders
Goal: Reliably differentiating sex offenders by means of
partner receptivity.

Advantages: Effectiveness based
on reviews; Ecological validity;
Physiological reactions

Technology: Virtual Reality with 3D virtual characters
depicted naked, Penile plethysmography (PPG)
Target group: Sex offenders, paedophilia
Goal: Assessing paedophilia and profiles with high
ecological validity.

Advantages: Fun; Potentially
effective; Ecological validity

Technology: Virtual reality with avatars, eye-tracking
devices and penile plethysmography (PPG)
Target group: Paraphiliacs with deviant sexual
preferences
Goal: Assessing and treating deviant sexual preferences
in a valid way.

Advantages: Physiological
reactions
Disadvantages: Lack of evidence
in general

Category 5: Games
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Advantages: Potentially
effective; Ecological validity;
Physiological reactions
Disadvantages: High costs

Bacon et al.
(2012);
Australia

Gooch and
Living (2004);
UK

Hodge et al.
(2015); UK

Goal: Describing the use of the
Nintendo Wii Fit in changing
engagement in physical activity for
patients at risk of obesity.
Design: Cross-sectional study –
qualitative & quantitative (case
studies)
Effectiveness: Not assessed
Goal: Comparing findings from
videogame research with those
among forensic psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Wii Fit: competitive Wii games where
bodily movements are required to play them
Target group: Patients at a secure forensic mental
health hospital with a BMI between 25 and 32
Goal: Use in rehabilitation to assist in meeting physical
activity goals and increasing wellbeing.

Advantages: Lowering threshold;
Fun; Potentially effective
Disadvantages: Difficult to
implement

Technology: Video games: regular, commercial games
Target group: Forensic clients
Goal: Supporting the recovery process and serving as a
useful relapse prevention strategy by promoting locus of
control.

Goal: Testing the feasibility and
acceptance of a serious game and
describing the development of the
prototype game with service users.
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed

Technology: Computer-based serious game
Target group: Secure forensic mental health service
users
Goal: Supporting and enhancing the rehabilitation of
forensic mental health service users prior to their
discharge and return to the community.

Advantages: Geographical
barriers; Care in secured settings;
Fit technological climate;
Simulation of situations; Fun;
Effectiveness based on reviews
Disadvantages: Negative affect;
Lack of evidence in general
Advantages: Patient’s opinion;
Care provider’s opinion;
Simulation of situations
Disadvantages: Care provider’s
opinion; Technological experience

Category 6: Platforms with user-generated and shared content
Kernsmith and
Kernsmith
(2008); USA

Van Gelder et al.
(2015)
Netherlands/USA

Goal: Exploring processes of
change and barriers to
rehabilitation in an online self-help
group for sex offenders
Design: Cross-sectional study –
qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Testing whether a future
online self reduces delinquent
involvement.
Design: Quasi-experimental study
(field experiment)
Effectiveness: More effective

Technology: Website/forum with messages: online
self-help group
Target group: Sex offenders
Goal: Facilitating a supportive environment but does not
providing therapy, based on a cognitive-behavioural
model.

Advantages: Lowering threshold;
potentially effective
Disadvantages: Misuse of
technology

Technology: Social media with daily messages of a
future self (Facebook)
Target group: Delinquent individuals
Goal: Reducing delinquent behaviour/involvement.

Advantages: Fit technological
climate; Effective; Time; Easy to
implement

Technology: Using real-time EEG measurements and
displaying the information back to the patient via a
video game and a movie-based paradigm with stopping
curtains from appearing.

Advantages: Potentiële
effectiviteit
Disadvantages: Attitude patiënt;
Psychiatrische stoornis; Algemene
vaardigheden; Niet voldoende

Category 7: Neurofeedback
Fielenbach et al.
(2018); The
Netherlands

Goal: Investigate the effects of a
SMR neurofeedback training
protocol on impulsivity, drug
craving and drug intake
Design: Experimental study (RCT)
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Effectiveness: Not effective

Target group: Forensic psychiatric patients with a
substance use disorder
Goal: Reducing impulsivity, drug craving and drug
intake.

bewijs in één studie; Niet
voldoende bewijs in het algemeen;
Protocollen; Aanbod

Goal: Identifying promising
avenues for mHealth in treatment
of justice-involved youth with
psychiatric disorders
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: mHealth tools: the use of mobile devices
such as cellphones to facilitate healthcare delivery
Target group: Justice-involved youth
Goal: Promoting improved psychiatric, substance use
and legal outcomes.

Advantages: Attitude patiënt;
Drempelverlagend; Technologisch
klimaat; Leuk/motiverend;
Potentiële effectiviteit;
Kosteneffectiviteit; Minder
behandeltijd
Disadvantages: Niet voldoende
bewijs in het algemeen

Category 8: mHealth
Bath, TolouShams, and
Farabee (2018);
United States
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Bijlage 2: Voordelen per type technologie - literatuur

Positieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Over tijd
Toegang tot zorg
Geografische barrières
Vanuit gesloten setting
Drempelverlagend
24 uur per dag toegang
Meer privacy
Fit met patiënt
Technologisch klimaat
Realisme
Leuk/motiverend
Personaliseren
Eigen regie/ownership
Effectiviteit
Potentiële effectiviteit
Daadwerkelijke
effectiviteit
Vergelijking bestaande
zorg
Efficiëntie
Kosteneffectiviteit
Reistijd
Minder behandeltijd
Makkelijk te
implementeren
Verbeterde veiligheid
Unieke informatie
Meer informatie van
patiënt
Ecologische
validiteit/realisme
Observatie van reacties
Fideliteit
Gedragsveranderingstheorieën
Behandelprotocollen
Herhaling/oefenen

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

17
13
4

3
3

2
1
1

15
10
3
2

1
1

0

15
2
3
6
4

5

3
1
1
1

17
8
6
2
1

1

1

1

1

5
1
2
2

2
1
1

2
1

1
1

5
3
1

17
2
1
6
7
1
22
10
11

3
1
1
8
3
3
2
9
5
3

1

1

21
10

1

Neuroen biofeedbac
k
0

Robotica

Domotica

Augmented
reality

0

Asynchrone
communicatie
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

0

0

0

0

0

0

1
1

2
1
1

0

0

1
1

0

0

0

17
8

2
1

2

0

0

0

0

0

0

9

1

1
1

0

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

7
4

3
2

1
16
2

1

8

10
4

6
4
1

1

6
3
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Bijlage 3: Voordelen per type technologie - interviews

Positieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Over tijd
Toegang tot zorg
Geografische barrières
Vanuit gesloten setting
Drempelverlagend
24 uur per dag toegang
Meer privacy
Fit met patiënt
Technologisch klimaat
Realisme
Leuk/motiverend
Personaliseren
Eigen regie/ownership
Effectiviteit
Potentiële effectiviteit
Daadwerkelijke
effectiviteit
Vergelijking bestaande
zorg
Efficiëntie
Kosteneffectiviteit
Reistijd
Minder behandeltijd
Makkelijk te
implementeren
Verbeterde veiligheid
Unieke informatie
Meer informatie van
patiënt
Ecologische
validiteit/realisme
Observatie van reacties
Fideliteit
Gedragsveranderingstheorieën
Behandelprotocollen
Herhaling/oefenen

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

6
2

5
2
1

1
1

2
2

2

2
2

4
19
7
1
4
5
2
7
1

2
10
2
4
2
2

9
4
2
3

1
1
4
3
2

20
2
4
10
2
2
7
5

1

2

8

4
2

6
1

2

1
6
5

4
17
3

1

6

9

8
7
1

6
3

2
4

1

1

18
10
1
5
2

1
1
15
3
7
5

0

Asynchrone
communicatie
0

Neuroen biofeedbac
k
0

0

0

0

Robotica

Domotica

Augmented
reality

1

0

0

1
2

0

1
1

1

2

1

1
1

0

0

0

0

1
2
1

0

1
1
1

15
1
1
12
1

2
1

17
5

7
2

10
1

1

2

2

3
2
1

0

2
3
7
1
1

3
1
1

7
1
1

0

0

2

1

1

1

1
0

3
2

1
0

5
4
1

2

2
1
1

4
1

0

0

0

0

1
1

1
1
1

16
6

0

6
1

0

2
1

1
5
3

1
6
3

2

1

0

2
0

4

0

6
0

1
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2

0

3
0

0

1
0

0

Bijlage 4: Voordelen per type technologie - vragenlijst

Positieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Over tijd
Toegang tot zorg
Geografische barrières
Vanuit gesloten setting
Drempelverlagend
24 uur per dag toegang
Meer privacy
Fit met patiënt
Technologisch klimaat
Realisme
Leuk/motiverend
Personaliseren
Eigen regie/ownership
Effectiviteit
Potentiële effectiviteit
Daadwerkelijke
effectiviteit
Vergelijking bestaande
zorg
Efficiëntie
Kosteneffectiviteit
Reistijd
Minder behandeltijd
Makkelijk te
implementeren
Verbeterde veiligheid
Unieke informatie
Meer informatie van
patiënt
Ecologische
validiteit/realisme
Observatie van reacties
Fideliteit
Gedragsveranderingstheorieën
Behandelprotocollen
Herhaling/oefenen

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

1

1
1

1
1

5
3
2

2

3
1

0

1

8

8
1
7

4
4
6
1

1
4
13
8
3

1

1

9
1
4
1
3

21
7
2
10
2

8
4
3

6
5
1

2

1

7

13

2

4
3

8

2

0

5
6
3

2
1
1

Neuroen biofeedbac
k
0

Robotica

Domotica

Augmented
reality

1
1

1
1

0

21
1

1

2

0

1

13
7

1

2

5
4

16

2

4

2

2

9
8
1

2
7
3
4

2
2

2

9

9

1
1

3

5
1

6
4
3

3
4
4

2
7
6

1
1
9
1
6
1
1

3

9
3

7
1

14
1

1

1
1
4
10
6
4

4

2

2
7
7

11
6
6

1
17
3
14

16
2
2

2

0

2

0

1

21
8
2
11

2
15

0

1

9
9

2
4
1
2
1

1

8
2
4
1
1

4
3

1

1

1
0

1
1

1

1
1

Asynchrone
communicatie
0

1
10
3

1
1

3
1
0

1
0

0

1

1
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4
0

1
9
3

0

1

0

5
0

0

1
0

1
1

Bijlage 5: Beperkingen per type technologie - literatuur

Negatieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Niet geschikt voor
iedereen
Psychiatrische
stoornis
Technologische
vaardigheden
Algemene
vaardigheden
Privacy
Veiligheid van data
Afluisteren en
meekijken met
anderen
Contact patiëntbehandelaar
Therapeutische
relatie
Klinische observatie
Onbedoelde negatieve
gevolgen
Verkeerd gebruik van
technologie
Onnodige negatieve
emoties
Ineffectiviteit
Niet voldoende
bewijs in het
algemeen
Niet voldoende
bewijs in één studie
Inefficiëntie
Hogere kosten
Implementatieproble
men
Tijdsinvestering
Technische problemen
Fouten in technologie

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

7
5
2

0

1

0

0

1

3

8
2
5
1
3

0

0

1
1

1
1

2

Neuroen biofeedbac
k
1
1

Robotic
a

Domotica

Augmented
reality

0

Asynchrone
communicatie
0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2
1

1

1
1

0

1

0

7
3
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2
1

0

0

0

1
3

0

3

4

2

4

1

1

2

1

2

1

12
12

4
4

1
1

2
0

1

6
6

1
1

0

1
5
2
3

1
1

3
2

1
1

1
1
1

0

8
4
4

0

0

0

0

0

0

0

0

8
5

0

0

0

0

0

0

0

0

111

Verbindingsprobleme
n
Gebrek aan
standaardisatie
Wetgeving
Protocollen
Te weinig content

3
0

1

1

0

4

0

0

3
1

0

0

2

1
1
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Bijlage 6: Beperkingen per type technologie - interviews

Negatieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Niet geschikt voor
iedereen
Psychiatrische
stoornis
Technologische
vaardigheden
Algemene
vaardigheden
Privacy
Veiligheid van data
Afluisteren en
meekijken met
anderen
Contact patiëntbehandelaar
Therapeutische
relatie
Klinische observatie
Onbedoelde negatieve
gevolgen
Verkeerd gebruik van
technologie
Onnodige negatieve
emoties
Ineffectiviteit
Niet voldoende
bewijs in het
algemeen
Niet voldoende
bewijs in één studie
Inefficiëntie
Hogere kosten
Implementatieproble
men
Tijdsinvestering
Technische problemen
Fouten in technologie

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

10
6
3
1
13

11
3
7
1
14

9
6
1
2
1

5
3
2

4
2

2
2

7
3
3
1
1

1

6

1

5

3

1

4

1

7

5

1

2

1

9
6
3

1
1

6
3
3

7
4
3

7
4
3

7

1

7

3

4

3

0

0

7

2

2
7

2

Asynchrone
communicatie
1

Neuroen biofeedbac
k
0

Robotic
a

Domotica

Augmented
reality

0

0

0

1
0

0

0

0

0

1
0

0

8
3
5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

5

1
2

5

3
3

1

1
14

4

5

2

2

2

1

5

4

3

1

2
2

1

2
1

1

1

0
1

1

1

9

1

5
4

1

1

7
1
5

13
10
1

4
2
2

5
2
3

8
4
3

1
2
1

2
2
2

0

7
2

1
3
3

0

1
1

0

0

0

0

0

0

8
6
1

0

0

0

0

0

0

1
0

1
1

1
1
1

1
1

0
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1
2
2

Verbindingsprobleme
n
Gebrek aan
standaardisatie
Wetgeving
Protocollen
Aanbod

1

5

2

4

2

4

0

0

1

0

3

2
1

1
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Bijlage 7: Beperkingen per type technologie - vragenlijst

Negatieve attitude
Patiënt
Behandelaar
Omgeving
Niet geschikt voor
iedereen
Psychiatrische
stoornis
Technologische
vaardigheden
Algemene
vaardigheden
Privacy
Veiligheid van data
Afluisteren en
meekijken met
anderen
Contact patiëntbehandelaar
Therapeutische
relatie
Klinische observatie
Onbedoelde negatieve
gevolgen
Verkeerd gebruik van
technologie
Onnodige negatieve
emoties
Ineffectiviteit
Niet voldoende
bewijs in het
algemeen
Niet voldoende
bewijs in één studie
Inefficiëntie
Hogere kosten
Implementatieproble
men
Tijdsinvestering
Technische problemen
Fouten in technologie

Webbased
modules

Virtual
reality

Serious
games

Beeldbellen

Mobiele
apps

Sociale
media

Wearables

4
3
1

1
1

3
3

1

1

1

1

1

3
1
2

10

1

2

3

2

3

6

Asynchrone
communicatie
0

Neuroen biofeedbac
k
1
1

Robotic
a

Domotica

Augmented
reality

2
1
1

0

1

3

2

3

2

1
3

1

6

1
1

10

1

0

0

2

0

0

0

2

0

1
1

1

0

2

2

2

3

1

2

2

0

0

6
5
1

1
1

0

0

0

1

0

0

8

1

2
1

1

1

0

1

2

0

1
1

2

0

2

0

1
1

5

0

4

1

3

4

1

1
1

6
6

1

0

0

1
1

0

3
3

0

0

1

3
1
2

3

2

3

2

0

0

0
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0

2
2

1

4

1

0

0

0

1

8
7

3
3

6
6

3
1
2

2
2

2
1
1

1
1

0

0

1
2
2

0

4

1

1
0

0

1

6

0

2

0

Verbindingsprobleme
n
Gebrek aan
standaardisatie
Wetgeving
Protocollen
Aanbod

1
1

0

0

0

0

0

1
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0

0

0
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Abstract
Treatment of offenders in forensic mental health is complex. Often, these in- or outpatients have low
treatment motivation, suffer from multiple disorders, and have poor literacy skills. eHealth may be
able to improve treatment outcomes because of its potential to increase motivation and engagement,
and it can overcome the predominant one-size-fits-all approach by being tailored to individual
patients. In order to examine its potential, this paper reviews the way that eHealth has been used and
studied in forensic mental health and identifies accompanying advantages and disadvantages for both
patients and treatment, including effectiveness. A systematic literature search resulted in 47 studies in
which eHealth was used for treatment purposes. Multiple types of studies and technologies were
identified, such as virtual reality, web-based interventions and videoconferencing. The results
confirmed the benefits of technology, for example the acquisition of unique information about
offenders, effectiveness, and tailoring to specific characteristics, but indicated that these are not fully
taken advantage of. To overcome the barriers and obtain the benefits, eHealth has to have a good fit
with patients and the forensic psychiatric context. It has to be seamlessly integrated in existing care
and should not be added as an isolated element.
Keywords
eHealth interventions
Forensic mental health
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Introduction
Forensic mental health focuses on the intersect between psychiatry and the law by dealing with the
relationship between, assessment and treatment of mental illness and criminality of people whose
behaviour has led, or could lead, to offending (Arboleda-Flórez, 2006; Mullen, 2000). As opposed to
regular psychiatry, its main goal is not to relieve psychological suffering, but to prevent criminal
recidivism via addressing offense-related factors such as antisocial behaviour or coping skills. Many
face-to-face interventions already aimed to reach this goal and consequently improve treatment
outcomes within this complex domain of mental healthcare. However, developing and implementing
effective face-to-face interventions in this field has proven to be challenging. For example, metaanalyses on interventions targeting batterers, juvenile offenders and relapse prevention of offenders
found low overall effectiveness on clinical measures (Babcock, Green, & Robie, 2004). These results
indicate that there is much room for improvement in interventions in forensic mental health. A
solution might be found in the use of eHealth: technology to improve and support health, wellbeing
and quality of care. Many studies acknowledge eHealth’s added value for general mental health (e.g.
Aardoom, Dingemans, & Van Furth, 2016; Huguet et al., 2016; Morland et al., 2016) but it is not yet
clear what its advantages for forensic mental health are, and how it can overcome the barriers
experienced in face-to-face interventions.
The disappointing results found in meta-analyses of these face-to-face interventions can be
partly explained by specific characteristics of the forensic psychiatric patient population. An example of
such a specific characteristic is the low motivation forensic psychiatric outpatients generally have for
their, often mandated, treatment (Drieschner & Boomsma, 2008). Studies suggest that mandated
treatment outcomes are often worse compared to patients without mandated treatment (Perron &
Bright, 2008). Another complicating factor is that a large share of the forensic population displays
psychiatric comorbidity (Bloem, Bulten, & Nijman, 2011; Goethals, Vorstenbosch, & van Marle, 2008),
and that not one, but multiple factors cause delinquent behaviour and should be addressed in
treatment (Tervoort, 2011). Furthermore, forensic psychiatric patients are often disproportionately
poor, unemployed, and have lower literacy rates (Greenberg, Dunleavy, & Kutner, 2007), which might
affect their capability of being engaged in and adhering to interventions. Despite the complexity and
diversity that the low motivation, low literacy and comorbidity of forensic psychiatric patients bring to
treatment, most interventions have a ‘one size fits all approach’. Many interventions do not take
individual differences into account (Whitaker et al., 2006) despite the acknowledgement of the
importance of tailoring interventions to specific characteristics of individual patients (Birgden, 2004;
Levesque, Johnson, Welch, Prochaska, & Fernandez, 2012; Polaschek, 2011). The use of eHealth
technology within face-to-face treatments and interventions, which is referred to as blended care
(Wentzel, van der Vaart, Bohlmeijer, & van Gemert-Pijnen, 2016), could be a way to increase this
required fit between interventions and patients. eHealth has several characteristics that could be of
added value for forensic mental health.
First of all, the content, way of communicating and design of technology can be tailored to
subgroups or individual users, based on their characteristics, needs or context (Oinas-Kukkonen &
Harjumaa, 2009). This tailoring or personalization of eHealth interventions creates a better fit between
the technology and the individual user and consequently addresses the complexity and diversity of the
forensic mental health domain. Tailoring has been proven to enhance user engagement and
effectiveness of multiple eHealth interventions (Alley, Jennings, Plotnikoff, & Vandelanotte, 2016;
Broekhuizen et al., 2012; Brouwer et al., 2011; Lustria, Cortese, Noar, & Glueckauf, 2009). The use of
tailoring prevents the aforementioned one-size-fits all approach of interventions, which doesn’t seem
to suit the complex and broad forensic population (Birgden, 2004).
Another way to account for the complexity of the target group is by the use of existing
protocols, guidelines and evidence-based theories in interventions, which is advised for forensic, but
also general mental health (Schleg, Bürger, Schmidt, Herbst, & Voderholzer, 2015; Levesque et al.,
2012). However, many existing face-to-face interventions for forensic mental healthcare are not
theory-based, or treatment integrity by therapists is not always satisfactory (Hoogsteder, van Horn,
Stams, Wissink & Hendriks, 2016; Whitaker et al., 2006). Technology offers the possibility to deliver
interventions based on theory and guidelines to patients in a standardized way to increase
effectiveness, while still being able to tailor its content to individual patients. Consequently, eHealth
can standardize care and interventions by incorporating existing guidelines (Black et al., 2011).
eHealth has several characteristics that can increase the motivation of forensic psychiatric
patients in managing their own care. If patients are motivated, they are more likely to have higher
adherence to an intervention, meaning they use it in the intended way, and obtain positive treatment
outcomes compared to disengaged and unmotivated patients (Barello et al., 2015; Bornkessel,
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Furberg, & Lefebvre, 2014). Patient engagement can be achieved by using innovative, state-of-the-art
technologies that appeal to the patient, like serious gaming, wearable technology or Virtual Reality
(VR) (Aardoom et al., 2016; Barello et al., 2015; Crutzen, Ruiter, & de Vries, 2014). Many of these
new technologies don’t primarily rely on conscious cognitive reflection, but mainly create experiences,
which suits the lower literacy and education of the average forensic psychiatric patient. The way an
intervention is designed can contribute to adherence as well, for example via the application of
principles from persuasive design (Kelders, Kok, Ossebaard, & Van Gemert-Pijnen, 2012; Short,
Rebar, Plotnikoff, & Vandelanotte, 2015). Finally, tailoring of a technology can positively impact
adherence since it increases the fit with a patient’s needs and wishes and can increase the perceived
personal relevance of an intervention (Short et al., 2015), which has a positive influence on patient
motivation.
Based on existing research on eHealth in general, many potential benefits of eHealth for
forensic mental health can be identified. However, it is not yet clear in how far these advantages are
relevant for and actualized in forensic mental health. In order to determine what the added value of
eHealth is, this review aims to provide an overview the current state of affairs of eHealth research in
forensic mental health. This is accomplished by studying the types of studies, the studied
technologies, and the mentioned advantages and disadvantages. Based on these findings, it can be
identified if and how eHealth can have added value for forensic mental health, and domain-specific
recommendations can be provided on how it can reach this potential added value. This is achieved by
addressing three research questions: [1] What studies are conducted on eHealth technologies used in
the treatment of forensic psychiatric patients? [2] Which types of technologies are being researched in
the treatment of forensic psychiatric patients? [3] What advantages and disadvantages accompany the
different eHealth technologies that are used in the treatment of forensic psychiatric patients?
Methods
Inclusion and exclusion criteria
Studies that focused on the use of technology to improve the treatment of forensic psychiatric patients
were included. The main goal of the technology had to be related to the quality of treatment or the
identification of elements essential for treatment, such as criminogenic needs or responsivity. Since
the use of technology had to be of added value for the quality of treatment, technologies purely
focused on facilitating the diagnostic process, such as computer-assisted testing, were excluded.
Furthermore, forensic psychiatric patients had to be the main target group and primary user, so
technologies aiming to solely support the work process of therapists were excluded. Finally,
technologies that were not related to treatment, but merely focused on court-mandated monitoring of
the patient’s location or assessment for court were excluded. Because of the broad scope and
exploratory focus of this study, all study designs were included.
Literature search
Electronic searches of the databases Scopus, PsycINFO and Web of Science were conducted in April
2017. An information expert was involved in the construction of the search strategy. Search terms can
be found in Appendix A. They were divided into two categories: one on treatment within forensic
mental healthcare and one on technology. Search terms were identified by studying the search terms
of relevant literature, and expert consultation with researchers in forensic mental health. Articles
published up until April 2017, written in either English, Dutch or German, were included.
After removing duplicates in EndNote, two authors (SK & HK) reviewed the titles. Records
were included if titles indicated that the article focused on treatment of forensic psychiatric patients,
and if there was a possibility that the study used technology for treatment purposes. Because of the
possibility of technology not being mentioned in the title, broad criteria were used to prevent the
unjust exclusion of relevant articles. Articles were included if at least one of the authors decided that it
was relevant. After screening the titles, obtained abstracts were read by two authors (YB & HK), using
the aforementioned inclusion and exclusion criteria. If technology was not explicitly mentioned in the
abstract, did not contribute to treatment, or had a primary user group that did not consist of patients,
records were excluded. Records were included if consensus by both authors was reached. Finally, full
text articles were read by one author (HK). Reasons for excluding and doubts about including articles
were discussed with other authors (SK, YB).
Data extraction
An elaborate data extraction form, based on the research questions, was used to standardize the
reporting of relevant information from all obtained studies. The data extraction form contained four
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categories with their own subcategories: type of study, type of technology, and advantages/benefits,
disadvantages/barriers. The data extraction form was filled in by one author (HK), a second author
(YB) was consulted in case of any uncertainties. In the first phase of the data extraction process, all
relevant information was copied literally into the narrative data extraction forms. After that, the
information in the table was summarized or made more concise. To answer the first research question,
study designs were categorized. The categorization was inspired by the one of Jadad et al. (1996), but
more categories were added since qualitative studies and literature reviews were also included in this
review. A brief summary of the study goal as described in the articles was added as well. We also
indicated whether the effectiveness of an eHealth intervention was assessed by a study and, if this
was the case, whether it was more effective, less effective or ineffective, based on the criteria for
defining intervention effectiveness of Morrison, Yardley, Powell, and Michie (2012). According to these
criteria, more effective interventions led to improvements on the majority of outcomes, were at least
as effective as comparison groups and more effective than no intervention groups. Less effective
interventions led to improvements on a minority of outcome measures or were not as effective as
comparison groups, but still more effective than waiting list groups. Ineffective interventions did not
lead to any improvements. The second research question was answered by coding the studied types of
technologies inductively by comparing the nature of the technologies, resulting in six types of
technologies. The results table was structured accordingly. For each study, the used technology, its
target group and its goal were described. In order to answer the third research question, fragments on
advantages and disadvantages copied from the articles were coded inductively as well. This resulted in
two code schemes with main and subcodes representing different types of main and accompanying
specified advantages and disadvantages.
Results
Search results
The search strategy, the number of included articles and reasons for full-text exclusion are provided in
Figure 1. Because of the possibility of technology not being mentioned in the title, broad criteria were
used to prevent the unjust exclusion of relevant articles during the title screening. When the abstract
did not indicate the use of technology at all, articles were included. The main reason for excluding fulltext articles was that they did not match the inclusion criteria: the goal of technology was not directly
related to treatment, e.g. the mere monitoring of patients for security purposes, or the target group
did not consist of patients, e.g. therapists.
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Records identified after database search
(n = 2867, without duplicates)

Records excluded
after title screening
(n = 2464)

Abstracts screened
(n = 403)

Records excluded
(n = 322)

Full-text articles assessed for eligibility
(n = 81)

Articles excluded after full-text
screening (n = 34)
- Goal of technology does not match
inclusion criterion (n = 20)
- No technology used (n = 10)
- Article was not accessible (n = 4)

Articles included in review
(n = 47)

Figure 1. Search strategy and results
The included 47 studies are provided in Table 1, which is structured based on the research questions.
The first column provides the authors and year, the second addresses the first research question by
providing the study goal, its design and effectiveness based on the design, the third column describes
the technology, and the identified advantages and disadvantages are summarized in the last column.
This table serves as the backbone of the result section and can be used to identify references.
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Table 1. Study characteristics, characteristics of technology and advantages and disadvantages per study
Authors,
Study
Technology
country
Study goal, design, effectiveness
Technology, target group & goal
Category 1: Interactive, predominantly language-based interventions
Berman,
Goal: Describing of user’s flow through a
Technology: An automated interactive voice response (IVR)
Farzanfar,
hearing voices intervention.
service of the complex Telephone-Linked Care (TLC) type which
Kristiansson,
Design: Cross-sectional study – qualitative
conducts automated telephone conversations with patients.
Carlbring &
Effectiveness: Not assessed
Target group: Forensic psychiatric outpatients and probationers
Friedman
convicted of violent crimes.
(2012); Sweden
Goal: Reducing impulsivity by offering automated psychoeducational interventions based on Dialectical Behaviour Therapy,
Cognitive Behaviour Therapy, and Motivational interviewing.
Chaple et al.
Goal: Evaluating the feasibility of
Technology: Computerized intervention: Therapeutic Education
(2014); USA
implementing a Therapeutic Education
System (E-TES) with interactive multimedia modules
System (TES) in a prison via inmate
Target group: Prisoners (male and female) with substance use
participation, satisfaction, and skills
disorders
acquisition.
Goal: Learning drug refusal skills, coping with thoughts about
Design: Experimental study (Stratified
using, identifying/managing triggers based on psychosocial
Randomized Trial)
treatments.
Effectiveness: More effective
Cunningham et
al. (2009);
Canada

Cunningham et
al. (2012);
Canada

Elison, Weston,
Davies, Dugdale,
and Ward
(2016); UK

Lee et al.
(2017); USA

Levesque et al.
(2012); USA

Goal: Comparing computer- and therapistdelivered interventions in the Emergency
Department on feasibility and effectiveness.
Design: Experimental study (Three-armed
randomized controlled trial)
Effectiveness: More effective
Goal: Evaluating the efficacy of Behavioural
Interventions on peer violence and alcohol
misuse at 12 months.
Design: Experimental study (Three-armed
randomized controlled trial)
Effectiveness: Ineffective
Goal: Exploring Breaking Free Online’s
potential to provide support to prisoners’
substance misuse recovery and continuity
of care post-release.
Design: Cross-sectional study –
quantitative and qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Comparing baseline characteristics
and treatment outcomes of forensic
patients with participants with no criminal
involvement in a psychosocial addiction
treatment study.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: Ineffective
Goal: The development of a stage-based
computer-tailored intervention and
assessment of its acceptability
Design: Cross-sectional study – qualitative
Effectiveness: Not assessed

Advantages and Disadvantages

Advantages: Intervention accessibility;
Simulation of situations; Potentially
effective
Disadvantages: Difficult to implement

Advantages: Patient’s opinion; Care in
secured settings; Lowering threshold;
Intervention accessibility; Tailoring;
Effective; Costs; Easy to implement;
Standardized delivery
Disadvantages: Patient’s opinion;
Therapeutic relationship; Difficult to
implement

Technology: Interactive multimedia computer program, viewed
on tablet laptops (SafERteens)
Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol use and
violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to change
alcohol use and violence.
Technology: Interactive multimedia computer program, viewed
on tablet laptops (SafERteens)
Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol use and
violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to change
alcohol use and violence.
Technology: Computer-assisted therapy (CAT) intervention with
several sessions (Breaking Free Online)
Target group: Prisoners with substance misuse difficulties
Goal: Supporting prisoners in strengthening their resilience and
build their recovery capital through a range of coping skills, based
on Cognitive Behaviour Therapy and Mindfulness.

Advantages: Patient’s opinion; Fun;
Tailoring; Effective; Costs
Disadvantages: Patient’s opinion

Technology: Web-based substance use intervention (Therapeutic
Education System; TES)
Target group: Forensic outpatients in the first 30 days of their
substance abuse treatment program
Goal: Treating addiction via a psychosocial web-based
intervention.

Advantages: Patient’s opinion; Effective
Disadvantages: Lack of evidence in
general

Technology: Multimedia computer-tailored intervention (Rise
Above Your Situation)
Target group: Court-mandated juvenile offenders with substance
abuse or mental health problems
Goal: Addressing responsivity by tailoring assessments and
guidance to stage of change based on the Transtheoretical Model
of Change.

Advantages: Patient’s opinion; Care
provider’s opinion; Tailoring; Potentially
effective; Costs; Time; Sensitive
information; Standardized delivery;
Behaviour change theory
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Advantages: Effective
Disadvantages: Therapeutic relationship;
Not effective

Advantages: Patient’s opinion; Lowering
threshold; Intervention accessibility;
Potentially effective; Time
Disadvantages: Technological
experience; Misuse of technology; High
costs; Difficult to implement

Levesque,
Ciavatta, Castle,
Prochaska, &
Prochaska
(2012); USA
Levesque,
Driskell,
Prochaska, &
Prochaska
(2008); USA

Goal: Examining whether Journey to
Change could improve outcomes of
domestic violence treatment.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Examining the opinions of male
batterers on an intervention program.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed

Neville, Goodall,
Williams, &
Donnelly
(2014); UK

Goal: Exploring the existence of relevant
violence brief interventions (VBI).
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Spohr, Taxman,
& Walters
(2015); USA

Goal: Assessing preferences and evaluating
the role of voluntary electronic reminders in
achieving early treatment and probation
tasks.
Design: Experimental study (three-arm
RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Systematically reviewing the
evidence for the effectiveness of online
interventions in reducing sexual violence or
IPV.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Examining the secondary effects of a
brief alcohol-and-violence ED intervention
on depressive symptoms.
Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective

Tait & Lenton
(2015);
Australia

Ranney et al.
(2017); USA

Walters et al.
(2014); USA

Goal: Developing a web-based intervention
for substance abusing criminal justice
clients.
Design: Cross-sectional study – qualitative
Effectiveness: Not assessed

Walton et al.
(2010); USA

Goal: Determining the efficacy of brief
interventions addressing violence and
alcohol use among adolescents in an urban
ED.
Design: Experimental study (three-armed
RCT)
Effectiveness: More effective
Goal: Investigating the effectiveness of a
computerized program for reducing
depression among youths with delinquency
problems.

Wannachaiyakul,
Thapinta,
Sethabouppha,
Thungjaroenkul,

Technology: Multimedia computer- tailored intervention and
print guide (Journey to Change)
Target group: Domestic violence offenders
Goal: Preventing domestic violence perpetration by individualized
feedback based on the Transtheoretical Model of Change.
Technology: Expert system: computer programs that mimic the
reasoning and problem solving of a human expert
Target group: Domestic violence offenders in court-mandated
programs
Goal: Activating processes of change in domestic violence
offenders based on the Transtheoretical model of Change.
Technology: (1) Computerized brief interventions and (2) a
touch-screen computer and a video of Intimate Partner Violence
(IPV)
Target group: Young men undergoing treatment for a violent
injury
Goal: Reducing violence.
Technology: Web-based intervention with text or email
reminders (Motivational Assessment Program to Initiate
Treatment MAPIT)
Target group: Drug-involved offenders near the start of
probation
Goal: Targeting individual substance use and initiating treatment,
based on behavioural theories.
Technology: Web-based technologies
Target group: People who perpetrate alcohol-related sexual
violence or IPV
Goal: Reducing sexual violence and alcohol use.

Advantages: Patient’s opinion; Tailoring;
Effective; Costs; Time; Standardized
delivery
Disadvantages: Not effective

Technology: Interactive multimedia computer program, viewed
on tablet laptops (SafERteens)
Target group: Adolescents (14-18) reporting alcohol use and
violence in the past year
Goal: Changing attitudes, self-efficacy and readiness to change
alcohol use and violence.
Technology: Web-based, automated intervention on a tablet
computer (Motivational Assessment Program to Initiate
Treatment; MAPIT)
Target group: Criminal justice clients with substance abuse
problems, near the start of probation
Goal: Increasing motivation for substance abuse treatment
among clients using illicit substances.
Technology: Tablet laptop computer with an interactive
animated program with touch screens and audio via headphones
(SafERteens)
Target group: Adolescents reporting past-year alcohol use and
aggression in the Emergency Department
Goal: Decreasing the occurrence of peer violence following an ED
visit.
Technology: Computerized Cognitive Behavioural Therapy
Target group: Youths (14-18 at time of offense) in a juvenile
vocational training centre

Advantages: Effective
Disadvantages: Not effective
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Advantage: Patient’s opinion; potentially
effective; costs
Disadvantage: Patient’s opinion

Advantage: Fun; Time
Disadvantage: Not effective

Advantages: Effective; costs

Advantages: Care in secured settings;
Lowering threshold
Disadvantages: Lack of evidence in
general

Advantages: Costs; Standardized
delivery

Advantages: Effective; Standardized
delivery
Disadvantages: Not effective

Advantages: Fit technological climate;
Effective
Disadvantages: Patient’s opinion

& Likhitsathian
(2017); Thailand

Goal: Reducing depression among youths in the detention centre
who have a different context and have limitations accessing
traditional CBT.
Category 2: Communication technology for synchronous interpersonal interaction
Absalom‐Horby,
Goal: Examining the attitudes of staff and
Technology: Video conferencing technology: Web camera
relatives of forensic patients towards taking
facilitation for family intervention (e-FFI)
Hare, Gooding,
& Tarrier
part in an online family intervention.
Target group: Service users of medium secure forensic units
(2012); UK
Design: Cross-sectional – quantitative
with schizophrenia and their family
Effectiveness: Not assessed
Goal: Delivering psychological interventions through the use of
internet technologies such as webcams.
AbsalomGoal: Describing the implementation a web
Technology: Video conferencing technology: Web camera
Hornby,
camera to facilitate a family intervention (efacilitation for family intervention (e-FFI)
Gooding, &
FFI) in the treatment of schizophrenia.
Target group: Forensic service users on forensic wards with a
Tarrier (2012);
Design: Cross-sectional – quantitative
diagnosis on schizophrenia spectrum and their families
UK
(n=1 study)
Goal: Treating schizophrenia within a forensic service via family
Effectiveness: Not assessed
interventions.
Adjorlolo & Chan
Goal: Providing issues and practice
Technology: Video conferencing technology
(2015); China
considerations that enhance the results of
Target group: Forensic psychiatric patients and psychologists
forensic assessments with Video
Goal: Obtaining accurate, reliable and valid assessment results.
Conferencing.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Antonacci,
Goal: Reviewing empirical evidence on the
Technology: Video conferencing technology
Bloch, Saeed,
use and effectiveness, specifically on
Target group: Forensic psychiatric patients and therapists
Yildirim, & Talley
forensic psychiatry.
Goal: Providing or supporting clinical psychiatric care at a
(2008); USA
Design: Literature study
distance.
Effectiveness: Not assessed
Ax et al. (2007);
USA

Batastini,
McDonald, &
Morgan (2013);
USA

Batastini, King,
Morgan, &
McDaniel
(2016); USA

Brodey,
Claypoole,
Motto, Arias, &
Goss (2000);
USA

Design: Experimental study (RCT)
Effectiveness: More effective

Advantages: Family’s opinion;
Geographical barriers
Disadvantages: Care provider’s opinion;
family’s opinion

Advantages: Family’s opinion; Potentially
effective; Costs

Advantages: Care in secured settings;
Costs
Disadvantages: Mental or physical
disease; Faulty technology; Slow
connection
Advantages: Patient’s opinion; Care in
secured settings; Effectiveness based on
reviews
Disadvantages: Overhearing; lack of
evidence in general

Goal: Describing innovations in the
assessment and treatment of incarcerated
individuals
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Providing information on video
teleconferencing in forensic and correctional
practice.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Video conferencing technology
Target group: Correctional mental healthcare; prisoners
Goal: Delivering health care services over a distance between
specialty services and nonspecialty correction facilities.

Advantages: Geographical barriers; Care
in secured settings
Disadvantages: Lack of evidence in
general; High costs

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients in criminal justice
settings
Goal: Several goals: forensic mental health assessment (e.g.
competency determinations, sexually violent predator
evaluations), juvenile rehabilitation, group treatment for inmates
in segregations.

Goal: Summarizing all evaluations of
telepsychological services that involve
videoconferencing equipment in forensic
psychiatry.
Design: Literature study (systematic
review & meta-analysis)
Effectiveness: Not assessed
Goal: Determining the level of satisfaction
with telepsychiatry evaluations
Design: Cross-sectional study – qualitative
Effectiveness: Not assessed

Technology: Video conferencing technology
Target group: Justice-involved substance abusing clients
Goal: Connect agencies in need of services to agencies that
render such services, therefore reducing relapse and recidivism
among substance abuse and offender clients.

Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers; Care in secured
settings; Lowering threshold; Fit
technological climate; Effectiveness based
on reviews; Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s opinion;
Overhearing; Therapeutic relationship;
Lack of evidence in general; Faulty
technology
Advantages: Patient’s opinion; Lowering
threshold; Effectiveness based on reviews
Disadvantages: Mental or physical
disease; Technological experience;
Detecting subtle behaviours; Lack of
evidence in general

Technology: Video Conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patient inmates in a large
urban jail
Goal: Using telepsychiatry for delivering psychiatric services.
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Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers; Potential
effectiveness; Time
Disadvantages: Patient’s opinion

Farabee,
Calhoun, & Veliz
(2016); USA

Khalifa, Saleem,
& Stankard
(2008); UK

Goal: Comparing the effectiveness of
telepsychiatry and in-person treatment as
usual among parolees.
Design: Quasi-experimental study
(Randomized field experiment)
Effectiveness: More effective
Goal: Literature review on forensic
applications of telepsychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Video conferencing technology
Target group: Parolees from outpatient clinics who received
psychiatric care
Goal: Offering psychiatric treatment via videoconferencing.

Advantages: Patient’s opinion; Effective
Disadvantages: Therapeutic relationship;
Faulty technology

Technology: Video conferencing technology
Target group: Forensic psychiatric patients and their therapists
Goal: Delivering mental health services from a distance.

Advantages: Patient’s opinion; Care
provider’s opinion; Geographical barriers;
Care in secured settings; Effectiveness
based on reviews; Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s opinion;
Data storage; Overhearing; Detecting
subtle behaviours; Lack of evidence in
general; High costs; Difficult to
implement; Faulty technology
Advantages: Patient’s opinion; care
provider’s opinion; care in secured
settings; geographical barriers; time
Disadvantages: Lack of evidence in
general
Advantages: Patient’s opinion; Care
provider’s opinion; Geographical barriers;
Costs
Disadvantages: Data storage; High
costs; Difficult to implement; No legislation
Advantages: Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s opinion;
Data storage; Therapeutic relationship;
High costs; Faulty technology; Slow
connection; No protocols

Manfredi, Shupe,
& Batki (2005);
USA

Goal: Determining the feasibility of
Technology: Video conferencing technology
telepsychiatric consultations in an
Target group: Jail inmates who requested or were found to be in
underserved rural jail.
need of psychiatric care
Design: Cross-sectional study – qualitative
Goal: Increasing access to psychiatric treatment.
Effectiveness: Not assessed
Miller, Clark,
Goal: Highlighting the use of
Technology: Video conferencing technology
Veltkamp,
teleconferencing for improving access to
Target group: Forensic clinical practice patients in a child
Burton, & Swope
mental healthcare for forensic patients.
psychiatry outpatient clinic
(2008); USA
Design: Literature study
Goal: Improving access to services like evaluations, assessment,
Effectiveness: Not assessed
medication management and treatment coordination.
Miller et al.
Goal: This study defined telepsychiatry and
Technology: Video conferencing technology
(2005); USA
provided an innovative model of
Target group: Patients of child and adolescent forensic clinics
telepsychiatry care delivery in forensic
Goal: Assessing and treating forensic psychiatric patients.
evaluation clinic.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Saleem, Taylor,
Goal: An overview of forensic
Technology: Videoconferencing technology
& Khalifa
telepsychiatry in the UK and highlighting
Target group: Community forensic service clients
(2008); UK
practical considerations.
Goal: Providing mental health services in a medicolegal context:
Design: Literature study
forensic evaluations, clinical consultation and education.
Effectiveness: Not assessed
Sullivan,
Goal: Providing an Australian perspective
Technology: Videoconferencing technology
Chapman, &
on the use of videoconferencing by forensic
Target group: Forensic psychiatric patients
Mullen (2008);
mental health services.
Goal: Linking remote prisons, courts and psychiatric clinics with
Australia
Design: Literature study
distant specialist services, enabling activities including
Effectiveness: Not assessed
assessment and treatment.
Tucker, Olfson,
Goal: Assessing inmate preferences for
Technology: Video conferencing technology
Simring,
telemedicine psychiatric consultation
Target group: Inmates who receive psychiatric telemedicine
Goodman, &
compared to regular care.
consultations
Bienenfeld
Design: Cross-sectional study – qualitative
Goal: Delivering different kinds of mental services via
(2006); USA
Effectiveness: Not assessed
telemedicine.
Category 3: Simulations of offense-related realistic situations
Arborelius, Fors,
Goal: Evaluating of a computer-based
Technology: Realistically simulated visual events on a computer
Svensson,
system for its effectiveness in distinguishing
(Reactions on Display)
Sygel, &
between offenders and a comparison group.
Target group: Forensic psychiatric patients convicted of violent
Kristiansson
Design: Cross-sectional study –
criminal acts
(2013); Sweden
quantitative
Goal: Investigating how offenders understand and interpret social
Effectiveness: Not assessed
interactions and react to emotions and violence, for both
assessment and treatment
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Advantages: Costs; Time
Disadvantages: Care provider’s opinion;
Therapeutic relationship; Difficult to
implement; No legislation
Advantages: Patient’s opinion;
Geographical barriers; Effectiveness based
on reviews; Costs; Time
Disadvantages: Overhearing; Slow
connection; No legislation
Advantages: Patient’s opinion; time;
sensitive information
Disadvantages: Patient’s opinion

Advantages: Patient’s opinion; Potentially
effective

Fromberger,
Jordan, & Müller
(2014);
Germany
Hubal et al.
(2008); USA

Montgomery and
Brooks (2005)
USA

Sygel,
Kristiansson,
Furberg, & Fors
(2014); Sweden

Wijk et al.
(2009); Sweden

Goal: Showing that Virtual Reality has an
especially high potential for forensic
psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed
Goal: Using Embodied Conversational
Agents (ECAs) vignettes for predicting
treatment response and misconduct.
Design: Quasi-experimental study (prepost-test)
Effectiveness: Ineffective
Goal: Reviewing the progress of
incompetent defendants in a program using
a television crime-drama "Law & Order.
Design: Quasi-experimental study (preand post-test)
Effectiveness: More effective
Goal: Investigating how male offenders
used and reacted to a new interactive
computer compared to a control group.
Design: Cross-sectional study –
quantitative and qualitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Developing and pilot testing a
simulation system to study and support
rehabilitation of mentally disordered
offenders.
Design: Cross-sectional study – qualitative
Effectiveness: Not assessed

Category 4: Simulations of realistic offense-related stimuli
Benbouriche,
Goal: Introducing VR applications in the
Nolet, Trottier, &
context of forensic psychiatry.
Renaud (2014);
Design: Literature study
Canada
Effectiveness: Not assessed

Dennis, Rouleau,
Renaud, Nolet, &
Saumur (2014);
Canada

Renaud et al.
(2014); Canada

Goal: Determining the perceived age of
virtual characters and measuring sexual
arousal by using computer-generated
images.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Goal: Comparing a VR compared to a
standard auditory modality to generate
sexual arousal profiles.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed

Technology: Virtual Reality
Target group: Forensic psychiatric patients
Goal: Improving quality of forensic psychiatric care in general.

Advantages: Care in secured settings;
Lowering threshold; Ecological validity
Disadvantages: Misuse of technology;
Lack of evidence in general

Technology: Embodied Conversational Agents: virtual characters
rendered on a monitor with whom a user converses
Target group: Prisoners in correctional institutions
Goal: Measuring social competency by simulating real
interactions with other people; assessing decision-making in a
social context through virtual role-playing.
Technology: A didactic program, using a popular crime drama
series (via tv) - Law & Order
Target group: Defendants incompetent to stand trial
Goal: Improving the treatment goal of competency restoration.

Advantages: Patient’s opinion; Effective;
Ecological validity
Disadvantages: Technological
experience; Overhearing; Negative affect;
Not effective; Faulty technology

Technology: Computer based simulation: a film of an IPV
scenario, interactive questions (Reactions on Display/Intimate
Partner Violence)
Target group: Male offenders convicted of IPV towards women
Goal: Facilitating change in the participant’s violent behaviour by
allowing him to reflect upon feelings, thoughts and actions during
a typical IPV case and practice responses.
Technology: Computer-based simulation system with videos of a
person carrying out everyday activities and decision points
(Reactions on Display)
Target group: Mentally disordered ward & outpatients who
conducted a violent crime, and had a psychotic illness or autistic
traits
Goal: Learning more about patients and identifying dynamic risk
factors, and improving rehabilitation.

Advantages: Patient’s opinion; Potentially
effective; Sensitive information
Disadvantages: Negative affect

Technology: Virtual Reality of 3D computer generated stimuli of
children & a virtual character expressing pain
Target group: Child sexual abusers and violent offenders
Goal: Measuring deviant sexual interest to predict sexual
reoffending and training participants to improve empathic
responses.
Technology: Large screen with virtual characters and Penile
Plethismography (PPG) to measure sexual arousal
Target group: Sex offenders
Goal: Reliably differentiating sex offenders by means of partner
receptivity.

Advantages: Effectiveness based on
reviews; Ecological validity; Physiological
reactions

Technology: Virtual Reality with 3D virtual characters depicted
naked, Penile plethysmography (PPG)
Target group: Sex offenders, paedophilia
Goal: Assessing paedophilia and profiles with high ecological
validity.

Advantages: Fun; Potentially effective;
Ecological validity
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Advantages: Effective

Advantages: Patient’s opinion; Care
provider’s opinion; Intervention
accessibility; Fun; Ecological validity

Advantages: Potentially effective;
Ecological validity; Physiological reactions
Disadvantages: High costs

Renaud et al.
(2005); Canada

Goal: Validating avatars used in the
assessment and treatment of deviant
sexual preferences.
Design: Cross-sectional study –
quantitative
Effectiveness: Not assessed
Category 5: Games
Bacon,
Goal: Describing the use of the Nintendo
Farnworth, &
Wii Fit in changing engagement in physical
Boyd (2012);
activity for patients at risk of obesity.
Australia
Design: Cross-sectional study – qualitative
& quantitative (case studies)
Effectiveness: Not assessed
Gooch & Living
Goal: Comparing findings from videogame
(2004); UK
research with those among forensic
psychiatry.
Design: Literature study
Effectiveness: Not assessed

Technology: Virtual reality with avatars, eye-tracking devices
and penile plethysmography (PPG)
Target group: Paraphiliacs with deviant sexual preferences
Goal: Assessing and treating deviant sexual preferences in a valid
way.

Advantages: Physiological reactions
Disadvantages: Lack of evidence in
general

Technology: Wii Fit: competitive Wii games where bodily
movements are required to play them
Target group: Patients at a secure forensic mental health
hospital with a BMI between 25 and 32
Goal: Use in rehabilitation to assist in meeting physical activity
goals and increasing wellbeing.
Technology: Video games: regular, commercial games
Target group: Forensic clients
Goal: Supporting the recovery process and serving as a useful
relapse prevention strategy by promoting locus of control.

Advantages: Lowering threshold; Fun;
Potentially effective
Disadvantages: Difficult to implement

Hodge et al.
(2015); UK

Goal: Testing the feasibility and acceptance
Technology: Computer-based serious game
of a serious game and describing the
Target group: Secure forensic mental health service users
development of the prototype game with
Goal: Supporting and enhancing the rehabilitation of forensic
service users.
mental health service users prior to their discharge and return to
Design: Cross-sectional study – qualitative
the community.
Effectiveness: Not assessed
Category 6: Platforms with user-generated and shared content
Kernsmith &
Goal: Exploring processes of change and
Technology: Website/forum with messages: online self-help
Kernsmith
barriers to rehabilitation in an online selfgroup
(2008); USA
help group for sex offenders
Target group: Sex offenders
Design: Cross-sectional study – qualitative
Goal: Facilitating a supportive environment but does not
Effectiveness: Not assessed
providing therapy, based on a cognitive-behavioural model.
Van Gelder,
Goal: Testing whether a future online self
Technology: Social media with daily messages of a future self
Luciano, Weulen
reduces delinquent involvement.
(Facebook)
Kranenbarg, &
Design: Quasi-experimental study (field
Target group: Delinquent individuals
Hershfield
experiment)
Goal: Reducing delinquent behaviour/involvement.
(2015)
Effectiveness: More effective
Netherlands/USA
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Advantages: Geographical barriers; Care
in secured settings; Fit technological
climate; Simulation of situations; Fun;
Effectiveness based on reviews
Disadvantages: Negative affect; Lack of
evidence in general
Advantages: Patient’s opinion; Care
provider’s opinion; Simulation of situations
Disadvantages: Care provider’s opinion;
Technological experience

Advantages: Lowering threshold;
potentially effective
Disadvantages: Misuse of technology

Advantages: Fit technological climate;
Effective; Time; Easy to implement

Study designs, research goals and effectiveness
The included studies were categorized based on their study design (see Table 1). The following
categories were identified: experimental studies (n=9), quasi-experimental studies (n=4),
qualitative cross-sectional studies (n=10), quantitative cross-sectional studies (n=9) and literature
studies (n=15). There was much variation in research goals.
All included experimental studies used a Randomized Controlled Trial with either two or
three groups. The studies aimed to determine the effectiveness of interventions via measuring
treatment outcomes such as depressive complaints, alcohol abuse, and attitudes towards violence.
Several studies also paid attention to participation and satisfaction with the intervention. The
quasi-experimental studies had differing goals: while some determined effectiveness via
outcomes such as delinquent involvement, others were more focused on process-related outcomes
such as treatment response and progress. Most of the qualitative cross-sectional studies
investigated the perspective of the patient via measuring outcomes such as use of the technology,
patient preferences, acceptability or satisfaction with the intervention. Some studies also described
and analysed the development process of eHealth interventions. Studies in the quantitative,
cross-sectional category had an especially broad range of research goals. While some determined
attitudes and opinions about interventions, others aimed to design and validated realistic stimuli.
Further topics that were studied were feasibility, implementation or potential effectiveness of
interventions. Studies focused not only on ready-to-use interventions, but also on interventions
that were still being developed. The literature studies had in common that they all used scientific
literature to provide an overview of the current state of affairs of a specific type of intervention for
forensic mental health. However, the included studies ranged from highly structured meta-analyses
and systematic reviews, to literature reviews and viewpoint papers. Consequently, research goals
differed as well: several studies provided a systematic overview of empirical evidence, others
provided an overview of existing interventions or technologies, and some focused mainly on the
practical applications of technologies in practice.
The effectiveness of an individual intervention was assessed via an experimental or quasiexperimental study by 13 of the 47 studies. Ten of them found that an intervention was as at least
as effective as a comparison group and more effective than no intervention groups on most of the
outcomes. Three studies found no proof for effectiveness.
Types of technology
To provide an oversight of the studied eHealth interventions, we created a categorization of the
technologies described in the included articles, based on the way its content was presented and
communicated to the user. This resulted in six types of technology.
Category 1: Interactive, predominantly language-based interventions
This type of technology aims to change offense-related cognitions or behaviour, mostly via
language-based information, assignments or exercises (n = 16). Their content can be delivered via
multiple modalities, e.g. written text, videos or audio, and is often based on theory or existing,
evidence-based therapies. The system also reacts on input of the user. Multiple technologies are
used in this category, but most included interventions were delivered via a computer or tablet. A
broad range of populations was targeted, amongst others juvenile offenders (Levesque et al.,
2012), domestic violence offenders (Levesque et al., 2012; Levesque et al., 2008), prisoners in
general (Elison et al., 2016), alcohol abusing, violence-involved adolescents (Cunningham et al.,
2012; Cunningham et al., 2009; Ranney et al., 2017), and substance abusing prisoners (Chaple et
al., 2014). Several web-based interventions were based on existing theoretical frameworks such as
motivational interviewing, the Transtheoretical Model, Cognitive Behavioural Therapy or social
cognitive theories. These interventions used different ways of delivering content, such as videos,
avatars, telephones, tailored written feedback, and emails.
Category 2: Communication technology for synchronous interpersonal interaction
This type refers to the use of technology to enable a patient to directly communicate with a care
provider, regardless of location (n = 16). The patient always interacts with another human being,
and not the technology itself. The main goal of these synchronous communication technologies is
to provide an alternative for face-to-face interaction, so multiple modalities such as sound, video or
text are used. All included studies examined video conferencing technology, which is a two-way
interactive video and audio communication system. However, despite using the same technology,
these studies did differ in the goal and target group: their focus ranged from for example video
conferencing in forensic mental health in general (Adjorlolo & Chan, 2015; Batastini et al., 2013;
Miller et al., 2005; Miller et al., 2008; Sullivan et al., 2008) to specific target groups, for example
substance abusing patients (Batastini et al., 2016), inmates with psychiatric problems (Ax et al.,
2007; Brodey et al., 2000; Manfredi et al., 2005; Tucker et al., 2006), or both schizophrenic
patient and family (Absalom-Hornby et al., 2012; Absalom‐Horby et al., 2012).
Category 3: Simulations of offense-related realistic situations
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This type of technology focuses on the use of simulations in the treatment of forensic psychiatric
patients (n = 6). In these simulations, visualized scenarios of possible events are presented to
patients. The goal of this type of technology is to explore attitudes or behavioural responses to
offense-related situations that are viewed as realistic and personally relevant by the user. Some
studies used videos with real actors and authentic situations in which the user had to decide on
behavioural reactions (Arborelius et al., 2013; Sygel et al., 2014; Wijk et al., 2009), while others
simulated situations via virtual embodied conversational agents to conduct a dialogue with
prisoners (Hubal et al., 2008), existing popular crime drama series (Montgomery & Brooks, 2005),
or Virtual Reality (Fromberger et al., 2014).
Category 4: Simulations of offense-related realistic stimuli
This type of technology presented realistic depictions of stimuli related to the offense of forensic
psychiatric patients (n = 4). The goal of using these stimuli is to elicit behavioural, emotional,
cognitive and/or physiological responses of the patient that are relevant for treatment. These
stimuli are not interactive, so they do not respond to the actions of the patient, and are not
situations. All included studies primarily focused on sex offenders by presenting computeranimated virtual characters depicting realistic naked human beings of several age categories and
genders, via either VR or large screens (Benbouriche et al., 2014; Dennis et al., 2014; Renaud et
al., 2005; Renaud et al., 2014).
Category 5: Games
This type of technology entails both the usage of existing, commercial games for treatment
purposes, and serious games developed specifically for the treatment of forensic psychiatric
patients (n = 3). Game elements are always present: the user has to improve his own
achievement, or is competing with other users. Studies examined existing, commercial games to
improve the recovery process or meet physical activity goals (Bacon et al., 2012; Gooch & Living,
2004), but a serious game specifically developed for rehabilitation purposes was described as well
(Hodge et al., 2015).
Category 6: Platforms with user-generated and shared content
This sixth type refers to technologies in which patients can create and react on content, and add
and share existing content (n = 2). These platforms can be freely accessible to anyone, e.g. social
media, or an approved account can be required, e.g. private forums. The goal of these platforms is
for users to share and read material like experiences or opinions to support them in refraining from
delinquent behaviour. Two studies focused on these kinds of platforms: one was a web-based selfhelp group for sex offenders (Kernsmith & Kernsmith, 2008), the other one made use of social
media to reduce delinquent behaviour (Van Gelder et al., 2015).
Advantages
Types of advantages and disadvantages of eHealth technologies were extracted from the included
studies via inductive coding. We identified main codes and accompanying subcodes based on
relevant fragments from the article, which are provided in Table 2. The subcodes that were found
in each article can be found in Table 1.
Table 2. Main and specified advantages of eHealth and amount of studies they were mentioned by
(n)
Main advantage
Specifications
n
Advantages for individuals
Positive opinion
Opinion of forensic psychiatric patients
23
Opinion of providers of care
6
Opinion of family of patient
2
Increasing patients’ access to care

Overcoming geographical barriers
Receiving care in highly secured settings
Lower perceived threshold to participate
Intervention accessible anywhere, anytime

9
10
8
4

Fit with patient’s needs,
preferences and living
environment

Fit with current technological climate
Simulation of situations perceived as realistic

4
3

Fun to use
Tailored to specific characteristics of patients

6
4

Potential effectiveness

12

Advantages for forensic mental
health
Effectiveness
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Effectiveness based on experimental designs
Effectiveness based on reviews

13
7

Efficiency

Cost savings
Time savings
Easy to implement in practice

15
13
2

Unique information

Eliciting more sensitive information
Situations with high ecological validity
Measuring physiological or unconscious reactions

3
6
3

Fidelity in delivering interventions

Delivering content and structure in a standardized
way
Behaviour change theory

5
1

Several types of advantages were relevant for individual people that are in contact with the
technology. Multiple articles mentioned the positive opinion about an eHealth intervention of
people who were using or in direct contact with it. This opinion could entail positive attitudes, a
high satisfaction or high acceptance of an eHealth intervention before, during or after its use.
Studies also indicated that technology can increase patients’ access to care which makes it
easier for them to receive treatment. This can be related to overcoming actual physical barriers to
receiving care such as traveling distance, or access to care in highly secured settings. The
subjective threshold to following treatment can be influenced by technology as well, for example
via privacy and anonymity, or the possibility of accessing an intervention from home and 24/7.
Another advantage is that technology can closely fit their needs, preferences and living
environment of patients. They can find specific technologies fun to use, e.g. serious games or
VR, or technology can be developed in such a way that it is automatically tailored to specific
characteristics. Also, compared to face-to-face interventions, technology is better able to create
situations that are perceived as realistic and personally meaningful by patients.
Besides individual advantages, studies also described the added value that technology can
have for forensic mental health. An important advantage is that eHealth interventions can be as
effective as or even more effective than care as usual in reaching their intended goals. Included
studies of a more observational nature indicated that the intervention they studied had a lot of
potential to be effective, but no definite conclusions could be drawn based on their preliminary
qualitative or quantitative results. The included experimental and quasi-experimental studies were
able to provide some more insight into effectiveness, and reported mainly positive effects, as can
be seen in Table 1. eHealth interventions can also increase the efficiency of forensic mental
healthcare, which refers to practical advantages for forensic settings. Time and costs were claimed
to be saved, for example because eHealth can take away some of the work of therapists, an
eHealth intervention can be quicker than face-to-face care, and many eHealth interventions are
easily scalable, so multiple patients are able to follow an intervention at the same time without an
increase of labour of care providers. However, none of the studies that made statements about
reduced costs and time conducted a systematic cost-effectiveness analysis. Studies also stated that
eHealth technology can provide unique information that cannot or is difficult to elicit via face-toface interventions. Technology was said to create situations with a high ecological validity, in which
behavioural reactions can be observed and trained as they occur. Furthermore, it can be used to
collect non-verbal information about physiological or unconscious reactions via the use of e.g.
biofeedback, eye-tracking or measuring sexual arousal. A final advantage is related to fidelity: via
technology, interventions can be delivered exactly as was intended, without error or unintended
deviations from the desired situation. The standard procedures, structure, content and evidencebased methods of an intervention can be delivered to patients in a standardized way, meaning that
every patient gets the same treatment.
Disadvantages
Besides advantages, disadvantages were identified as well. They are mentioned and explained in
the Table 3 and the accompanying text below.
Table 3. Main and specified disadvantages of eHealth and amount of studies they were mentioned
by (n)
Main advantage
Specification
N
Disadvantages for individuals
Negative opinion
Opinion of forensic psychiatric patients
6
Opinion of providers of care
6
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Opinion of family of patient

1

Not for every patient

Mental or physical diseases
Experience with technology

2
4

Privacy

Data not stored securely
Patients can be overheard

3
5

Decrease or lack face-to-face
contact

Negative influence on therapeutic relationship

6

Not detecting subtle behaviours or signs

2

Patients’ misuse of technology
Excessive experience of negative affect

3
3

Not enough evidence in general
Single intervention is not effective

11
7

Inefficiency

High costs
Difficult to implement in practice

6
7

Technological malfunctioning

Faulty technology
Slow or lost connection

6
3

Lack of standardization

No clear protocols, guidelines or standards
No national legislation

1
2

Adverse negative consequences
Disadvantages for forensic
mental health
Effectiveness

Disadvantages for individual people were identified in the included studies. First of all, negative
opinions of people directly involved with an eHealth intervention were reported. Studies found
that attitudes about the technology were negative, or that the acceptance of a technology was low.
It was also mentioned that not all technologies can be used by every type of patient, for example
if they have hallucinations or are physically incapable of using the system. Patients might also have
too little knowledge and skills to use specific technologies, or they might be used to commercial
products and are underwhelmed by an eHealth intervention. Another issue for individual patients is
related to privacy and the confidentiality of sensitive information. Insecurely stored data can be
accessed by unauthorized parties, or, especially in the case of communication technologies,
patients might be overheard by staff or other patients. Furthermore, it was proposed that a
decrease or lack of face-to-face contact between patient and therapist when using technology
could have a negative impact on the therapeutic relationship, since both parties might perceive a
greater emotional distance. Communication via technology can also make it harder or impossible to
detect subtle but relevant behaviours or other signs such as fidgeting under the table or smell.
eHealth interventions can also give rise to some adverse negative consequences: patients
might misuse the technology, for example by using VR stimuli of children to arouse themselves, or
technology can arouse excessive, unwanted negative affect in a patient.
eHealth can also have disadvantages for the domain of forensic mental health. The section
on advantages already provided insight into the effectiveness of eHealth. However, studies also
mentioned the lack of evidence of effectiveness, either for an entire domain, one intervention, or a
specific outcome. Reviews often indicated that there is not enough evidence for a type of eHealth
technology, for example teleconferencing or virtual reality. It was said that too little studies were
conducted to make statements about their effectiveness. Besides these more general statements,
some experimental studies also found that a single eHealth intervention was not effective in
general, or on specific outcome measures. eHealth can also be inefficient when its development,
implementation or long-term use have practical negative consequences for an organization.
Development, start-up costs and maintenance of technology were often said to be costly, and
insurance companies did not cover these costs. Also, several studies indicated that implementation
in practice is difficult because of multiple reasons, such as unawareness of the existence of eHealth
by stakeholders, too much reliance on the time and efforts of staff, or lack of physical space to set
up a system. Furthermore, technological malfunctioning can negatively affect the quality of an
eHealth intervention: software might contain bugs, equipment can fail, it can be too outdated to
use, or the connection might be lost or be too slow. Finally, an observed disadvantage for eHealth
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is the lack of standardization: clear protocols, guidelines and national legislation to optimize and
standardize the use of eHealth in practice are insufficient or non-existent.
Combination of results
Table 4 combines the results provided in Table 1 to create an overview of the study design,
effectiveness, advantages and disadvantages for each of the six identified types of technology.
Table 4. Study design, effectiveness, advantages and disadvantages categorized per type of
technology.
Study design
Effectiveness Advantages
Disadvantages
Category 1:
Interactive,
predominantly
language-based
interventions
(n = 16)

Experimental: n =
9
Qualitative crosssectional: n = 3
Quantitative
cross-sectional: n
=2
Literature study: n
=2

More effective:
n=7
Ineffective: n =
2
Not assessed: n
=4

Category 2:
Communication
technology for
synchronous
interpersonal
interaction
(n = 16)

Quasiexperimental: n =
1
Qualitative crosssectional: n = 3
Quantitative
cross-sectional: n
=2
Literature study: n
= 10

More effective:
n=1
Not assessed: n
= 15

Category 3:
Simulations of
offense-related
realistic
situations
(n = 6)

Quasiexperimental: n =
2
Qualitative crosssectional: n = 1
Quantitative
cross-sectional: n
=2
Literature study: n
=1
Quantitative
cross-sectional: n
=3
Literature study: n
=1

More effective:
n=1
Ineffective: n=
1
Not assessed: n
=4

Qualitative crosssectional: n = 1
Quantitative
cross-sectional: n
=1
Literature study: n
=1

Not assessed: n
=3

Category 4:
Simulations of
offense-related
realistic stimuli
(n = 4)

Category 5:
Games
(n = 3)

Not assessed: n
=4
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Effectiveness: n = 13
Efficiency: n = 9
Positive opinion: n =
7
Fit with patient’s
needs, preferences
and environment: n
=7
Fidelity in delivering
interventions: n = 5
Increasing patient’s
access to care: n = 4
Unique information:
n=1
Positive opinion: n =
12
Increasing patient’s
access to care: n =
11
Efficiency: n = 11
Effectiveness: n = 9
Fit with patient’s
needs, preferences
and environment: n
=1
Unique information:
n=1
Positive opinion: n =
4
Effectiveness: n = 4
Unique information:
n=4
Increasing patient’s
access to care: n = 2
Fit with patient’s
needs, preferences &
environment: n = 1
Unique information:
n=4
Effectiveness: n = 3
Fit with patient’s
needs, preferences
and environment: n
=1
Fit with patient’s
needs, preferences
and environment: n
=3
Increasing patient’s
access to care: n = 2
Effectiveness: n = 2
Positive opinion: n =
1

Effectiveness: n = 7
Negative opinion: n =
4
Inefficiency: n = 3
Not for every patient:
n=1
Decrease or lack of
face-to-face contact: n
=2
Adverse negative
consequences: n = 1

Negative opinion: n =
7
Privacy: n = 6
Decrease or lack of
face-to-face contact: n
=6
Effectiveness: n = 6
Technological
malfunctioning: n = 6
Inefficiency: n = 5
Lack of
standardization: n = 4
Not for every patient:
n=2
Adverse negative
consequences: n = 3
Effectiveness: n = 2
Not for every patient:
n=1
Privacy: n = 1
Technological
malfunctioning: n = 1
Effectiveness: n = 1
Inefficiency: n = 1

Negative opinion: n =
1
Not for every patient:
n=1
Adverse negative
consequences: n = 1
Effectiveness: n = 1
Inefficiency: n = 1

Category 6:
Platforms with
user-generated
and shared
content (n = 2)

Quasiexperimental: n =
1
Qualitative crosssectional: n = 1

More effective:
n=1
Not assessed: n
=1

Effectiveness: n = 2
Increasing patient’s
access to care: n = 1
Fit with patient’s
needs, preferences
and environment: n
=1
Efficiency: n = 1

Adverse negative
consequences: n = 1

The table shows that all experimental studies were conducted on interactive, language-based
interventions, and most of these studies found that an eHealth intervention is as effective as or
even more effective than a control intervention. Effectiveness was found most as both an
advantage and disadvantage, and fidelity in delivering content and structure is mentioned only by
these studies. The second category on teleconferencing contains almost all literature studies. These
reviews mostly include studies on telepsychiatry in general, whereby the authors related their
findings to forensic psychiatry. Opinions of individuals were found most in this category, as both an
advantage and disadvantage. Compared to other categories, a lot of these studies paid attention to
the increased access to care for patients. Technologies that simulate situations were studied in
various ways. Overall, positive opinions and the unique possibilities of these interactive
technologies were identified more often than in most other categories, just as the adverse negative
consequences of a technology. No studies on effectiveness were conducted on technologies that
simulated realistic stimuli, the fourth category. The possibility of technology to create and acquire
unique information was acknowledged by all four included studies. The fifth category, games, also
contains no studies on effectiveness. Most advantages and disadvantages were related to the
individual patient, with all studies mentioning the advantage of the fit between the patient and the
technology. The final category, platforms with user-generated content, comprises only two studies,
of which one found evidence for effectiveness.
When looking at all mentioned advantages, effectiveness was stated in studies on all
categories, just as the fit of the technology with the patient. However, efficiency was not identified
in studies on technologies that simulated situations and stimuli, while the majority of these studies
mentioned unique information as an advantage. Overall, less disadvantages then advantages were
identified, so most of the disadvantages were stated only once or twice per type of technology.
Effectiveness and adverse negative consequences are present in five categories, most other
disadvantages are found in less categories. Finally, most of the mentioned disadvantages are
complementary to the advantages, for example, both positive and negative opinions were identified
in studies on teleconferencing, indicating that this is an important topic for studies on these types
of technology.
Discussion
This review provided an overview of the research on eHealth technologies that are used in the
treatment of forensic psychiatric patients. The 47 included studies showed a broad range of
eHealth technologies that were studied using different research methods, ranging from RCTs to
exploratory qualitative studies. Most effectiveness studies were conducted on language-based
interventions, while most exploratory studies focused on technologies that provided an experience
and made less use of language. Despite these differences, many publications mentioned the same
type of advantages. The opinions of patients and therapists were positive, access to care was
increased, the technology fitted the patient, interventions were - or were expected to be - effective
and efficient, technology was said to increase fidelity of treatment, and offered new possibilities
and information. Disadvantages were that not everyone was enthusiastic about and able to use
technology, there were concerns about privacy, face-to-face contact could decrease, technology
could have unintended negative consequences, not every study found strong proof of effectiveness
and efficiency, technology could contain errors, and many settings did not have regulations or
protocols for eHealth. When comparing the advantages to the disadvantages, it becomes clear that
there is a lot of potential and much has been achieved at this point in time, but there are also
many opportunities that aren’t used.
Important advantages of using technology that were mentioned, related to technology
being able to deal with the complex nature of the forensic psychiatric population. Technology can
take the low literacy and education level of forensic psychiatric patients into account (Greenberg et
al., 2007) by not relying primarily on language and cognitive reflection; it can create real-life,
interactive situations in which skills can be trained (Ax et al., 2007; Fromberger et al., 2014;
Renaud et al., 2014; Wijk et al., 2009), or information on reactions can be gathered via
physiological measures and integrated in treatment (Levesque et al., 2012). However, most of
these types of technologies are not thoroughly studied, so more studies on technologies such as VR
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or wearables that monitor arousal are required to determine whether they actually have added
value for forensic psychiatric patients.
When looking at the use of technology in practice, many studies reported positive attitudes
of both patients and care providers. A positive attitude increases the motivation to actually use a
technology in the intended way (Barello et al., 2015). However, none of the studies paid attention
to matters related to the use of technology such as engagement and adherence, despite the
knowledge that treatment motivation and completion is low in forensic psychiatric patients
(Drieschner & Boomsma, 2008). Research into the manner in which technology is used by patients
and suitable methods to increase their engagement and adherence is required to gain more insight
into how and why technology can motivate forensic patients. A way to increase adherence is via
persuasive design (Kelders et al., 2012; Short et al., 2015), which was recommended by one of the
included studies (Walters et al., 2014). A specific persuasive element that multiple studies did
mention as an advantage is tailoring (Batastini et al., 2016; Chaple et al., 2014; Cunningham et
al., 2012; Levesque et al., 2012; Levesque et al., 2012). Tailoring has been recommended as a
way to overcome the current predominant ‘one size fits all’ approach in forensic mental health by
increasing the fit between the technology and the user (Polaschek, 2011). Research has shown that
tailoring is of added value for eHealth in general (e.g. Alley et al., 2016), but most interventions for
forensic mental health did not use this specific possibility. To conclude, more research needs to be
conducted on the interrelationships between technology and treatment motivation, and ways to
increase engagement and adherence such as tailoring need to be identified.
Most included experimental and quasi-experimental studies found promising results for
web-based interventions. In most included studies, eHealth was as effective as and, in some cases,
more effective than face-to-face interventions. However, many technologies were not studied as
extensively as this category, so to create a thorough evidence base for all categories, more
evaluation studies are recommended (Batastini et al., 2016; Dennis et al., 2014; Farabee et al.,
2016). A more specific recommendation provided by several studies was to determine what types
of interventions work best for which type of patients, and which mechanisms of change contribute
to these differences between individuals (Brodey et al., 2000; Dennis et al., 2014; Kernsmith &
Kernsmith, 2008; Ranney et al., 2017; Walters et al., 2014). Insight in these mechanisms enables
better tailoring of interventions to specific groups of patients. These kinds of recommendations are
in line with recent visions on eHealth evaluations in general (Hekler et al., 2016; Patrick et al.,
2016), which stress the importance of determining what works best for whom to gain more insight.
A final advantage that was mentioned by several included studies, is the possibility to
incorporate existing guidelines and treatment approaches in eHealth interventions. Blended care, a
format in which the use of eHealth is combined and integrated with face-to-face care is an
especially promising format (Wentzel et al., 2016). However, only one included study
recommended that it should be examined how to best implement computer-delivered interventions
in real world settings (Walters et al. 2012). Most studies did not pay attention to the
implementation and integration of eHealth in existing care pathways. In order for eHealth to be as
effective and efficient as possible, it needs to fit the context in which it is used seamlessly:
technology shouldn’t be used as a separate, standalone tool, but has to be embedded within the
existing situation (Van Gemert-Pijnen et al., 2013). Especially studies on telepsychiatry stressed
the need for protocols, standards and guidelines to achieve this.
Based on the results of this review, it becomes clear that an issue important for eHealth in
general also applies to forensic mental health: despite promising studies that show potential, there
still is a large gap between potential and current practice, and most interventions fail to have
actual clinical benefit in real world settings (Patrick et al., 2016). In order to bridge this gap and
achieve eHealth’s potential, it is essential to create a good fit between the technology, the people
involved, and the existing context with its treatments or interventions.
A way to increase the fit between technology, people and their context is by conducting a
good development process (Kushniruk, Bates, Bainbridge, Househ, & Borycki, 2013; Van GemertPijnen et al., 2011). Not many of the included studies discussed the development of their
interventions. The ones who did discuss it pointed out the importance of iterative development with
continuous evaluation cycles (Absalom-Hornby et al., 2012; Berman et al., 2012; Brodey et al.,
2000) and the incorporation of opinions, preferences and characteristics of people (Adjorlolo &
Chan, 2015; Batastini et al., 2013; Berman et al., 2012; Hodge et al., 2015; Hubal et al., 2008).
This is in line with recent insights into eHealth development, which state that a good development
process requires iterative, evidence-based strategies that acknowledge the complex interrelations
between people, technology and the healthcare context (Hekler et al., 2016; Patrick et al., 2016).
These strategies should be derived from multiple disciplines, such as persuasive design, humancentred design, participatory development, business modelling, engineering and psychology (Van
Gemert-Pijnen, Peters, & Ossebaard, 2013). Interventions should not be developed in an expertdriven, non-iterative way (Patrick et al., 2016), but this seemed to be the case for most of the
included interventions. Also, due to a virtual absence of insight into the development process, little
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knowledge on the most optimal way to develop eHealth that fits with forensic mental health
practice is present. Consequently, more studies on eHealth in forensic mental health should apply,
critically evaluate and describe development methods.
Implementation was another essential activity to which not much studies paid attention,
despite the fact that research and practice have shown that it is a very important but difficult
endeavour (WHO Regional Office for Europe, 2016). Some studies made recommendations for the
implementation: they mentioned the necessity of accounting for resistance by patients and
therapists, creating an infrastructure for dissemination, and financing (Absalom-Hornby et al.,
2012; Antonacci et al., 2008; Lee et al., 2017; Levesque et al., 2012; Walters et al., 2014). The
importance of these kinds of activities has indeed been acknowledged by other studies, and can be
accounted for via using approaches such as business modelling (van Limburg, Wentzel,
Sanderman, & van Gemert-Pijnen, 2015) and participatory development (Beerlage-de Jong,
Wentzel, Hendrix, & van Gemert-Pijnen, 2017).
Limitations
Despite the thorough execution of this review, it has several limitations. First of all, time between
the development and evaluation of a technology and the publication of a study might take up to a
couple of years (Hekler et al., 2016), which causes that the most recent interventions and studies
that are being conducted at the moment could not be accounted for in this review. Furthermore,
because the goal of this review was to provide an overview of the current state of affairs of
research, all available studies were included, regardless of their quality and type of results.
Consequently, not all results of included studies might be valid or reliable and thus it cannot be
guaranteed that all advantages and disadvantages mentioned by these studies are factual and
objective. Some advantages and disadvantages mentioned in the articles were based on qualitative
results or non-systematic observations combined with reasoning based on existing literature.
Again, more research is required to determine whether they can be objectively observed in forensic
mental healthcare.
Conclusion
Based on the results of this review, we conclude that eHealth has many actual and potential
advantages for forensic mental health. Some especially promising advantages are tailoring,
effectiveness - which was mostly examined in web-based interventions -, and, specifically relevant
for non-language based technologies, acquiring unique information via the use of technology.
However, most interventions did not yet fully benefit from the possibilities of the different types of
available technologies. To take eHealth in forensic mental health to the next level, it is important to
ensure that the use of technology has actual added value for the patient and treatment. eHealth
technology needs to be integrated in face-to-face treatment instead of using it as a separate
addition to care, and it needs to closely fit the needs and preferences of both patients and
therapists. Consequently, in order to achieve the benefits and overcome the barriers, eHealth
should be developed in such a way that there is a good fit between technology, people and the
context.
Appendix A. Full electronic search strategy
Search string #1 on treatments in forensic mental health settings
forensic
violen*
crim*
delinquen*
offend*
maximum secur*
W/3
treatment*
psychiatr*
patient*
setting*
assessment*
diagno*
rehabilitation
parole
probation
therap*
coach*
intervention*
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Search string #2 on technology
E-Health
eHealth
M-Health
mHealth
technolog*
device*
platform*
videoc*
tele*
mobile
*phone
SMS;
web*
“virtual Reality”
virtual
“augmented reality”
wearable*
smart*watch*
game*
online
computer
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