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• 20% psychische problemen = angststoornissen 

(veel voorkomend: paniek, claustrofobie)

• Verreist professionele begeleiding

• Meer dan 3000 klinisch psychologen hebben 

hiervoor tools nodig! 



In vivo exposure therapie



Echter…

Gebrek aan controle

Geen graduele blootstelling

Geen longitudinale opvolging

Kostelijk & tijdrovend

Grote stap/drempel voor cliënten 

Moeilijk te organiseren



IT tools ter ondersteuning van exposure therapie
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MAAR …
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Geen longitudinale opvolging

Moeilijk te configureren

Statische scenario’s / niet gepersonaliseerd 

Bemoeilijkt angstinschatting

Hoge kost



Wearable

Objectieve angstinschatting

Angstniveaus

Dashboard voor therapeut

Exposure therapie bij therapeut

In vivo & VR 

Coaching app voor oefeningen thuis

In vivo & VR 
Beveiligde cloud omgeving

De blended care oplossing PATRONUS



Data analyse & AI software

- Opkuisen signaal

- Extraheren van kenmerken

Wearables voor objectieve angstinschatting

0.78
0.89

0.95

0.82

- Inschatting angst 



Adaptieve, gepersonaliseerde VR therapie

Dashboard voor eenvoudige configuratie



Profiel patiënt 

(triggers, stimuli, etc.) 

Voorgaande oefeningen

Angstniveaus

AI geeft suggestie voor 

optimale configuratie VR 

Adaptieve, gepersonaliseerde VR therapie

Automatische configuratie VR op basis profiel patiënt 





Verder oefenen thuis met constante feedback van & naar therapeut

Oefeningen in vivo & met VR Doelen opvolgen
Angstige 

situaties loggen



HOE EFFICIËNT IS PATRONUS VOOR EXPOSURE THERAPY?

Hypotheses

1. Druk verkeer in een tunnel...

2. Interoceptieve parameters ...

3. Fysieke stimulatie (door warmte via infrarood lamp) ...

4. Interoceptieve parameters en fysieke stimulatie combineren ...

… zullen bij subklinische mensen angst opwekken 

Baseline scenario: in een relaxerende living zitten

Exposure scenario: druk verkeer in een tunnel

Deelnemers: 24 subklinische mensen met een neiging voor claustrofobie en/of paniek 

stoornis en/of angst voor autorijden 

Bij korte termijn exposure: wekt het virtuele scenario angst op? 
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Welke hypotheses kunnen we aanvaarden?

1.Druk verkeer in een tunnel ... JA

2.Interoceptieve parameters ... JA

3.Fysieke stimulatie (warmte via infrarood lamp) ... NEE

4.Interoceptieve parameters en warmte combineren ... NEE

… zullen in een virtueel scenario bij subklinische mensen 

angst opwekken

HOE EFFECTIEF ZIJN DEZE VR SCENARIO’s & PARAMETERS?



2 Groepen > 3 exposure sessies + huiswerk: 

5 patiënten in vivo exposure (controle groep) 

5 patiënten Virtual Reality exposure

Data-collectie:

- Voormeting

- Tijdens de therapie dagelijkse metingen 

- Angst

- Insomnia 

- Fysieke gevoelens gerelateerd aan angst

- Nameting (3) : meteen na de therapie, na 1 maand, na 6 maand 

→ Nog bezig

Bij lange termijn exposure: brengt de virtuele exposure bij tot een daling in angst bij 

patiënten? 

HOE EFFICIËNT IS PATRONUS VOOR EXPOSURE THERAPY?



Eerste resultaten: Patiënt met angst voor rijden en paniekstoornis - VR conditie

Hogere scores in de baseline and 

psycho-educatie fase in vergelijking 

met exposure fase. 

Meerdere pieken te zien bij het 

uitvoeren van huiswerk. Bij het 

maken van meer huiswerk, stabiliseren 

de angstscore op een lager level dan 

voor de therapie. 

→ Bij na-meting blijkt: angst is 

gedaald + geen paniekaanvallen 

meer 

HOE EFFICIËNT IS PATRONUS VOOR EXPOSURE THERAPY?



Belangrijkste: 

- Huiswerk kunnen geven

- Contextuele parameters

- Overzicht verkrijgen van sessie

Minst belangrijke: 

- Registreren van standaard 

vragen voor en na oefening

- Commentaar ingeven tijdens 

oefening

Welke aspecten van PATRONUS vinden therapeuten belangrijk?



Beleef PATRONUS nu zelf in onze demostanden! 

PATRONUS werd gerealiseerd door 
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