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Gericht op het verbeteren van mentaliserende vaardigheden en stressregulatie

Achtergrond
• Ontwikkeling mentaliserende vaardigheden bij mensen met een 

licht verstandelijke beperking (LVB) belangrijk
• Een serious game is een veelbelovende en innovatieve methode

om mentaliseren te verbeteren

• Uitdagend om een sociaal valide en gebruiksvriendelijk spel te 
ontwikkelen

• Doel: het beschrijven van het (co-productieve) 
ontwikkelingsproces op basis van belangrijke aspecten voor de 
ontwikkeling en het ontwerp van serious games3,4,5

Effect studies: werkt het spel? 
Randomized Controlled Trial 
Oktober 2018 – Juni 2019
172 volwassenen met een LVB
Status: verwerking resultaten

Single arm trial
Februari 2021 – heden
86 volwassen met LVB en hun begeleiders
Status: op zoek naar deelnemers!

Meer informatie? Klik hier.

Karakter Mo wordt gevolgd in de 
verhaallijn om intrinsieke motivatie, leren 

en plezier te vergroten

De verschillende domeinen van 
mentaliseren1 werden gebruikt om de 

moeilijkheidsgraad geleidelijk te verhogen2

Autonomie en keuzevrijheid in het spel, 
bv. in vormgeving avatar

Feedback en beloningen verhogen de 
motivatie en betrokkenheid van de 

speler

Co-onderzoekers waren betrokken bij de 
ontwikkeling van het spel met rollen als 

toehoorder, meedenker, adviseur en partner

Een gemakkelijk toegankelijk 
computerspel, aangepast aan de 

doelgroep

Video Meerkeuze 
vragen Mini-game Video Mini-game Mini-game Video Goed / fout

vragen
Structuur van 
een level
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