
 

 

 
 
 
 
 

 
Welke elementen uit cognitieve gedragstherapie zijn geschikt voor de virtual reality 

methodiek? 
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Inleiding 
Bij veel echtscheidingen zijn kinderen betrokken. In 2018 waren bij 16.748 

echtscheidingen kinderen betrokken (Centraal Bureau Statistiek, 2019). Echtscheidingen 

kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij kunnen een 

verhoogd risico hebben op gedragsproblematiek. Sommige kinderen laten lagere cognitieve 

prestaties zien en hun sociaal-emotionele ontwikkeling kan negatief beïnvloed worden 

(Dohoon & Mclanahan, 2015). Ander onderzoek laat zien dat het alcoholgebruik vaak hoger 

is bij jongeren van wie de ouders gescheiden zijn en ook roken deze jongeren meer (Thuen, 

Breivik, Wold, & Ulveseter, 2015).  

Bij Altra wordt gezien dat veel ouders zich niet bewust zijn van de negatieve 

gevolgen van een scheiding voor hun kinderen (Goorden & Stoop, 2019). Dat scheidingen 

toenemen is een probleem, dit is ook te merken binnen Altra. Altra ontwikkelt op dit moment 

een nieuwe methodiek ‘Kijken door de ogen van een kind’ voor hulpverlening bij 

scheidingen, waarbij het kind nadelig beïnvloed wordt door de scheidingsproblematiek van 

de ouders. De doelgroep voor deze methodiek zijn ouders die gaan scheiden, of soms een 

lange tijd gescheiden zijn en niet meer kunnen focussen op de behoeftes van het kind. De 

methodiek kan ingezet worden als een interventie, of als onderdeel van andere interventies 

gericht op scheidingsproblematiek. Het doel is om gescheiden ouders te helpen het welzijn 

van hun kind voorop te stellen. De methodiek helpt ouders zich bewust te worden van hun 

gedrag en de invloed hiervan op de kinderen, om zo het gedrag van ouders te veranderen. Het 

leren reguleren van emoties kan helpen om tot een positieve gedragsverandering te komen.  

Gedragsverandering lijkt in de praktijk lastig te zijn. In deze methodiek wordt dit dan 

ook gedaan aan de hand van virtual reality (VR). VR is een computer gevormde 

driedimensionale wereld waarmee mensen interactie hebben (Klinger et al., 2005). De VR uit 



 

de methodiek bestaat uit twee films: een good practice en een bad practice. In het scenario 

wacht het kind thuis bij de moeder tot de vader komt voor de overdracht. In de VR film 

kunnen de ouders het perspectief van het kind innemen. Het doel hiervan is dat ouders zich 

leren inleven in hun kind en het effect van hun eigen gedrag op het kind ervaren. In de rol van 

het kind kan de ouder volledig om zich heen kijken en beleven wat de ouders doen.  

Er is nog weinig onderzoek is gedaan naar de toepassing van VR in de jeugdzorg bij 

echtscheidingen. Mogelijk kunnen VR-toepassingen een waardevolle aanvulling geven aan 

de traditionele hulpverlening door elementen van cognitieve gedragstherapie (CGT) te 

koppelen aan bestaande interventies. Zo zijn de bewustwording van het eigen gedrag en 

gevolgen daarvan afkomstig uit de CGT (Dobson & Dobson, 2018).  

CGT legt in de behandeling de focus op cognitie en gedrag van de cliënten. 

Cognitieve gedragstherapeuten proberen de achterliggende gedachtes van gedrag te 

achterhalen en gebruiken deze om de problemen van de cliënten te behandelen (Wenzel, 

2017). CGT is gebaseerd op 3 assumpties: (1) Gedachtes zijn niet onbewust, maar kunnen 

aangestuurd en gevormd worden; (2) emotionele reacties worden beïnvloed door gedachten 

en dit maakt dat (3) door het bewust vormen van de gedachten emotionele reacties 

gereguleerd kunnen worden. Het doel van CGT is dus om automatische emotionele reacties 

om te zetten naar rationele reacties (Dobson & Dobson, 2018). In dit advies wordt besproken 

welke elementen uit CGT geschikt zijn voor gebruik van de VR-methodiek. 

Theoretisch kader  

De werking en toepassing van VR  

Het gebruik van VR is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het is hierdoor mogelijk om 

gebruik te maken van games, beeld en geluid bij interventies in de zorg. VR interventies 

kunnen cliënten blootstellen aan ervaren problemen en het gevoel geven daadwerkelijk 



 

aanwezig te zijn bij de situatie. VR is hiermee een goed substituut voor de werkelijkheid en 

lijkt effectief te zijn in interventies (Cornet, Besten & Gelder, 2019). Deelnemers krijgen een 

levensgroot virtueel beeld te zien vanuit hun persoonlijke perspectief en ervaren hiermee een 

perceptuele illusie van hun eigen lichaam. De ervaring om jezelf te herkennen in een 

ander lichaam kan onze perceptie, gedrag, attitudes en zelfbeeld veranderen (Osimo, 

Pizarro, Spanlang, & Slater, 2015). Doordat de situatie in een VR-toepassing gesimuleerd 

is, kan de hulpverlener de VR zo inrichten dat de meest effectieve punten van de video 

naar voren komen.  

VR wordt al in behandelingen gebruikt ter ondersteuning. In 2017 is onderzoek 

gedaan naar de werking van VR bij relatieproblemen (Eğeci & Gençöz, 2017). Ondanks dat 

het onderzoek uit slechts 6 participanten bestond en alle participanten vrouw waren zijn 

enkele uitkomsten interessant. Zo bleek dat VR op zichzelf niet afdoende was voor een 

succesvolle behandeling. Het bleek voor de effectiviteit van de films van belang, dat er na 

de films een aansluitend gesprek plaatsvindt (Eğeci & Gençöz, 2017).  

Concluderend, VR interventies zijn vooral bedoeld om de cliënt bloot te stellen aan 

het probleem dat zij ondervinden. Het kan bijdragen aan het veranderen van de gedachten en 

het gedrag. Hierbij is het van belang dat er een aansluitend gesprek plaatsvindt.  

De werking en toepassing van cognitieve gedragstherapie 

CGT kan gebruikt worden als basis voor het gesprek na afloop van de VR interventie. 

CGT is erop gericht om onderliggende gedachtes van gedrag te ontdekken en om dit te 

gebruiken om problemen die de cliënt ondervindt te verhelpen (Wenzel, 2017). Binnen de 

CGT wordt er vanuit gegaan dat gedachten niet onbewust zijn en dat de negatieve gedachten, 

positief kunnen worden beïnvloed. Cognitieve gedragstherapeuten stellen dat 

gedragsverandering pas zal optreden wanneer verandering wordt aangebracht in de manier 



 

waarop een persoon betekenis verleent aan of afleidt uit de wereld om zich heen. Wanneer er 

dan een verandering moet komen in het gedrag, moeten de cognities worden 

geherstructureerd. Door het krijgen van de juiste training (cognitieve gedragstherapie) is het 

mogelijk om men bewust te maken van hun gedachten en is het mogelijk om deze gedachten 

positief te manipuleren (Dobson & Dobson, 2018). Probleemoplossend en hardop denken 

worden vooral gebruikt in therapie, waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van blootstelling 

aan het probleem. De blootstelling aan het probleem is erop gericht om de intensiteit van de 

negatieve gevoelens te verminderen (Foolen & Ince, 2013; Wenzel, 2017).  

Er zijn verschillenden vormen van CGT (Wenzel, 2017). De cognitieve 

herstructurering sluit het best aan bij de methode van Altra. In deze methodiek worden 

automatische gedachten en gedragingen erkend, geëvalueerd en mogelijk gemanipuleerd. Het 

doel is dat de cliënt inziet wat de gevolgen zijn van de negatieve gedachtepatronen. De 

methodiek start door automatische gedachten te koppelen aan onderliggende overtuigingen. 

Deze overtuigingen worden geëvalueerd met de cliënt en tot slot worden de overtuigingen die 

onterecht zijn, veranderd. Vaak wordt dit uitgevoerd door cliënten hun ervaringen te laten 

opschrijven zodat zij dit kunnen evalueren. Een meer recente techniek van CGT is een 

gedragsexperiment waarin de cliënten worden aangespoord om ander gedrag uit te proberen 

en de uitkomsten te bekijken (Wenzel, 2017). Mogelijk kan Altra VR als tussenstap inzetten 

bij het opschrijven van de ervaringen en de toepassing in de praktijk.  

Psycho-educatie is een onderdeel van CGT. In het onderzoek van Pratt, Gill, Roberts, 

& Barrett (2016) wordt besproken op welke manier de effectiviteit van psycho-educatie in 

een interventie kan worden geoptimaliseerd. Psycho-educatie wordt vaak in groepsverband 

aangeboden maar kan eventueel ook individueel gegeven worden. De onderzoekers 

benadrukken het onderstaande: 



 

● Pas de inhoud van psycho-educatie aan de doelgroep zodat de informatie duidelijk is 

voor iedereen. 

● Zorg voor kwalitatieve educatie materialen zoals hand-outs, artikelen, video’s en 

eventueel groepsdiscussies. 

● Vermijd een overvloed aan informatie in een sessie. 

● Benadruk wat de relevantie van  psycho-educatie is en koppel dit aan persoonlijke 

doelen. 

Samengevat heeft CGT als doel om de onderliggende negatieve gedachtegangen van 

cliënten te veranderen zodat het gedrag mee kan veranderen. VR kan mogelijk een 

ondersteunende rol hebben in dit proces. VR zou ingezet kunnen worden bij de blootstelling 

aan het probleem. De combinatie van VR en CGT worden hieronder nader besproken.  

De elementen van VR en CGT die samen zouden kunnen werken 

In onderstaande Tabel worden de kernelementen van CGT aan 

toepassingsmogelijkheden in VR gekoppeld. De informatie uit de Tabel is gebaseerd op 

onderzoek van Wenzel (2017). 

CGT Element Doel Werking Werkzaamheid met 
VR 

Cognitieve 
herstructurering 

Negatieve 
gedachtegangen 
herkennen, 
evalueren en 
indien nodig 
herstructureren.  

1) Het identificeren van 
ongewenste gedachtegangen 
en de onderliggende 
overtuigingen.  
2) Het evalueren van de 
ongewenste gedachtegangen 
en kritisch naar de 
gedachtepatronen te kijken.  
3) Het aanpassen van de 
ongewenste gedachtegangen 
naar meer realistische 
gedachten.  

Het 
gedragsexperiment:  
De cliënt test of een 
negatieve 
verwachting over een 
situatie ook 
daadwerkelijk zo 
uitspeelt in de veilige 
testomgeving van 
VR.  

Gedragsactivatie  De cliënt actief 1) Activiteiten monitoren; het In de VR-toepassing 



 

deel te laten 
nemen aan 
activiteiten 
waaruit zij een 
vorm van 
voldoening 
halen.  

bijhouden van activiteiten en 
het geven van cijfers over de 
mate van voldoening. Aan 
het einde van de dag een 
dagcijfer geven.  
2) Activiteiten plannen: Het 
actief inplannen van 
activiteiten waaruit de 
cliënten meer voldoening 
halen.  
3) Het evalueren van de 
dingen die waardevol zijn 
voor de cliënt en daarop meer 
aandacht focussen.  

kan gewenst gedrag 
worden geoefend.  

Blootstelling Systematisch de 
blootstelling 
aan stimuli op 
te bouwen. 

1) Door de blootstelling 
kunnen cliënten zien dat er 
andere uitkomsten kunnen 
zijn dan zij verwachten. Ook 
als zij dit niet direct geloven 
kunnen zij dit door herhaling 
wel leren.  
2) De effectiviteit van 
blootstelling, is groter 
wanneer de blootstelling 
voorkomt in verschillende 
situaties.  

In de VR-toepassing 
kunnen cliënten aan 
verschillende 
situaties blootgesteld 
worden. Aangeraden 
wordt om te variëren 
in de manier waarop 
cliënten aan de 
situatie worden 
blootgesteld.  

Tabel 1) bron: Wenzel (2017).  

Uit het onderzoek van Hamilton-Giachritsis et al. (2018) is gebleken dat het krijgen 

van een VR interventie de mate van empathie bij moeders kan vergroten. Empathie is het 

vermogen om zich te identificeren met de situatie, gevoelens en motieven van een ander 

(emotioneel) te begrijpen. Het doel van de Immersieve VR methodiek (IVR) is om het 

perspectief van het kind te leren kennen en om empathie te krijgen voor het kind. Empathie 

helpt ouders om sensitief te zijn. Het ontwikkelen van empathie is daarom belangrijk om 

uitkomsten voor kinderen te verbeteren. De IVR-interventie is erop gericht om de ouder te 

helpen herinneren hoe het voelt om afhankelijk te zijn van anderen. Dit kan een cruciale stap 

zijn in het ontwikkelen van opvoedgedrag dat het welzijn van kinderen bevordert. IVR biedt 



 

een mogelijkheid om ouders te laten voelen hoe het is om een kind te zijn, om perspectief en 

empathie van de ouder te stimuleren. Alleen de artikelen waaruit dit blijkt, worden niet 

genoemd. Deelnemers werden belichaamd in een kinderlichaam, terwijl ze een positieve of 

negatieve interactie met de virtuele moeder ervoeren. De pre-interventie score voor empathie 

in opvoeding was significant lager dan post-interventie.  

De moeders in het onderzoek van Hamilton- Giachritsis et al. (2018) reageerden op 

hoe zij zich voelden in het perspectief van het kind. Zij vertelden dat ze beter begrip hadden 

gekregen van hoe de kinderen zich voelen. De resultaten toonden aan dat de meerderheid van 

de deelnemers zich goed konden verplaatsen in de reacties, gevoelens en fysiek niveau van 

het kind. Uit dit onderzoek blijkt dat de VR-interventies een positief effect hebben op 

empathie die moeders tonen aan hun kinderen.  

Uit een aantal studies blijkt dat psycho-educatie een positief effect heeft in combinatie 

met VR voor het verminderen van angst (Banos et al., 2011; Yuen et al. 2013; Gamito et al. 

2010).  Deze studies hebben groepen vergeleken die wel en niet gebruik maakten van 

psycho-educatie. De interventiegroepen die wel psycho-educatie gebruikten hadden een 

significant verschil in het verminderen van angst.  

Conclusie. 

CGT heeft als doel om negatieve gedachtegangen van cliënten zo te beïnvloeden dat 

het negatieve gedrag verandert. Daarnaast zijn VR interventies vooral bedoeld om de cliënt 

bloot te stellen aan het probleem dat zij ondervinden en gedrag te veranderen. Bij de 

methodiek van Altra hoort hier de belichaming van het kind bij. VR blijkt effectief te zijn, 

wanneer je jezelf kan herkennen in het lichaam van een ander. Deze ervaring zorgt voor 

nieuwe aspecten en een nieuwe perceptie op gedrag, attitudes en het zelfbeeld. Maar de VR 

interventie op zichzelf is niet voldoende om het gewilde resultaat te behalen. Om de 



 

effectiviteit van VR te verbeteren, zou er een aansluitend gesprek moeten plaatsvinden over 

wat de cliënt heeft meegemaakt in de VR film. Daarnaast blijkt wel dat VR-interventies een 

positief effect hebben op het tonen van empathie naar de kinderen toen. Op basis van de 

literatuur raden wij Altra aan om na afloop van de VR-interventie, gespreksvoeringen 

gebaseerd op CGT toe te voegen aan de methodiek. 
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