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Meer dan 100.000 Belgen kunnen niet werken door een burn-out
of een depressie. Dat cijfer groeit met 10 procent per jaar. Het Belgische
bedrijf Biorics heeft een tool klaar om mentale druk te meten,
zodat mensen hun leven op tijd kunnen bijsturen.
EndeavourXR,
het eerste videogame
op voorschrift
Technologie als therapie? In de
Verenigde Staten kan het met
EndeavourXR, een videogame
voor kinderen met ADHD. Vorig
jaar in juni keurde de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug
Administration het spel - als allereerste videogame - goed als aanvullende behandeling voor de gedragsstoornis.
EndeavourXR is ontwikkeld voor
kinderen tussen zes en twaalf jaar
die obstakels moeten ontwijken
en objecten verzamelen. Naarmate
een kind in het spel vordert, meet
de technologie de prestaties.
Dankzij adaptieve algoritmen
wordt de moeilijkheidsgraad
automatisch aangepast om de
behandeling te personaliseren.
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Dankzij de videogame-interface
wordt de prefrontale cortex van
de hersenen geactiveerd. Het spel
integreert zintuiglijke prikkels
met motorische uitdagingen,
wat de concentratie bevordert.

Burn-outs voorkomen met data
In de geestelijke gezondheidszorg gaan therapeuten vandaag noodgedwongen voort op
wat patiënten hen vertellen. Maar wat als technologie psychische pijn objectief meetbaar maakt?
‘Binnen tien jaar wil ik op consultatie mijn laptop kunnen openklappen om de stressdata
te bekijken van de patiënt die voor me zit.’
MARIE VAN OOST

D

e laatste keer dat het gebeurde, stond ik aan de
ingang van een natuurdomein, klaar voor een
flinke wandeling. Een trilling rond mijn pols deed
me een blik werpen op mijn horloge, een
smartwatch. Terwijl ik tussen de bomen
stond, omringd door frisse lucht, stelde
het ding vast dat ik gestrest was en nodig
moest ademen. Een paar weken eerder,
toen ik hielp bij de verbouwing van een
badkamer, kreeg ik dezelfde melding:
stressniveau hoog, tijd voor ontspanning.
Puin slepen telt nochtans als fysieke arbeid, wat doorgaans helpt het hoofd leeg
te maken. De smartwatch probeerde te
helpen, maar de technologie had het mis.
‘De huidige generatie smartwatches
kan steeds meer. In het begin telden ze
alleen stappen. Nu komen er steeds meer
sensoren bij, zoals die voor hartslag’, zegt
klinisch psycholoog Tom Van Daele, die
aan Thomas More al ruim tien jaar onderzoek doet naar de mogelijkheden van technologie voor de geestelijke gezondheidszorg. ‘Zodra je naar mentale gezondheid
wil gaan, worden de uitdagingen groot.
Stress laat zich moeilijk van zo’n polsbandje afleiden, zeker in het dagelijkse leven.’

De meetbare mens
Hoe een techrevolutie
de grenzen van de
geneeskunde verlegt
Lezen we straks een burn-out
af van onze smartwatch? Zit
het geheim van ons immuunsysteem verstopt in onze buikholte? En gaan we met hersenimplantaten eindelijk de werking
van het brein doorgronden?
In vier afleveringen onderzoekt
De Tijd hoe technologie, data en
innovatie onze kijk op gezondheid ingrijpend veranderen.
Dit is de slotaflevering. De vorige
artikels vindt u op tijd.be.

Lees ook pagina 33
Medtech kan boostershot
aan uw portefeuille geven

‘Een wearable kijkt naar hartslag en
huidgeleiding, maar meet in essentie
geen stress. Hij meet activatie, het feit dat
je bezig bent, dat er lichamelijk iets gebeurt’, zegt Van Daele. Zonder de juiste
context kan een lichamelijke reactie op
verschillende manieren worden geïnterpreteerd: positief (binnenkomen op een
verrassingsfeestje) maar ook negatief
(overvallen worden).
Feit is dat zo’n horloge snel en makkelijk veel data kan verzamelen die bruikbare
inzichten opleveren over veranderingen
in gedrag. Als we die kunnen inzetten om
ook mentale gezondheid te lezen, zou dat
een gamechanger in de geestelijke gezondheidszorg zijn, meent ook Van Daele.
‘Ze kunnen een bruikbare aanvulling zijn
voor wat we vandaag doen in therapie:
louter voortgaan op zelfrapportering,
op wat mensen vertellen.’

Patronen en afwijkingen
Het echte potentieel van de nieuwe datastromen, meer op de lange termijn, ligt
bij preventie. Wat als mijn smartwatch
wel juist stress registreerde? Had ik er dan
meer bij stilgestaan en actie ondernomen?
Kunnen we vroeger ingrijpen en bijsturen
om mentale crisissen te vermijden? Net als
bij ‘gewone gezondheidsdata’ ligt de sleutel bij het combineren van digitale gege-

Belangrijker dan stress
vaststellen is achterhalen
welke triggers stress
of psychisch ongemak
veroorzaken en zo het
persoonlijke digitale
model slimmer maken.
Chris Van Hoof
Vicepresident onderzoek
en ontwikkeling bij imec

vens van verschillende toestellen om een
vollediger beeld te krijgen.
‘We hebben allemaal een unieke digitale voetafdruk’, zegt Van Daele. ‘Velen van
ons gebruiken dezelfde apps, maar er zit
veel variatie in hoe we ze gebruiken: hoeveel en op welk moment van de dag. Bij
de meesten zit er een patroon in. Vanuit
preventief oogpunt kunnen afwijkingen
informatief zijn. Een plotse toename van
scrolltijd op sociale media of een afname
van fysieke activiteit kan een signaal zijn
dat we zonder data zouden missen.’
Van Daele komt terug op het voorbeeld
van het verrassingsfeestje en de overval,
die zonder context en met eenzijdige data
allebei stress kunnen doen vermoeden.
‘Een smartphone weet veel over wie we
zijn en wat we doen. Aan de hand van de
gps-functie weet hij waar je bent en met
wie, en hoelang je bepaalde applicaties gebruikt. Dat kan een waardevolle aanvulling
zijn op die ‘domme’ wearable. Als je smartphone zegt dat je op vrijdagavond nog op
je werk bent, met activiteit in de mail-app,
dan zou je van stress kunnen spreken. Als
de gps zegt dat je op café bent, of thuis, dat
er vrienden in de buurt zijn of dat er net
veel berichtjes heen en weer zijn gestuurd,
dan geeft dat een heel ander beeld.’
Gezondheidsexpert en biomedicus
Koen Kas denkt nog een stap verder.

Akili Interactive, het bedrijf achter
de game, kreeg de goedkeuring
na zeven jaar ontwikkeling en de
publicatie van een studie in het
toonaangevende medisch vakblad
The Lancet. De studie volgde
600 kinderen en toonde aan dat
bij 50 procent van de kinderen
de cognitieve focus toenam na de
eerste maand, en bij 68 procent
na de tweede maand van de behandeling.

‘Microsoft werkt aan een tool om te monitoren hoe iemand typt. Meer tikfouten
kunnen een indicatie zijn van stress. Daarvoor bestaat al een app: Neurokeys. Ook
voor spraak of gezichtsexpressie bestaan
zulke toepassingen, die akelig accuraat
emoties kunnen inschatten. Een telefoon
registreert die zaken voortdurend, het zou
zonde zijn er niets mee te doen. Zelfs consumentendata kunnen meetellen: er bestaat onderzoek dat het gebruik van filters
op sociale media linkt aan mentaal welzijn.
Alleen zijn die parameters allemaal niets
waard, maar in combinatie kunnen ze
waardevol zijn.’
Het vaststellen van afwijkende patronen
is één ding. Van Daele wijst erop dat een
stressmelding zonder advies vrij waardeloos is. ‘Maar dan kom je terecht bij de
combinatie van technische lui die de harden software ontwikkelen en gedragswetenschappers die zeggen welke acties je daaraan moet koppelen. Daar is nog veel vooruitgang te boeken. Sommige merken van
slimme horloges werken al voorzichtig
met de eerste aanbevelingen, maar die
slaan soms de bal mis, zoals bij jou.’
Volgens Van Daele is Biorics in Vlaanderen het enige bedrijf dat daar serieus
mee bezig is. Het ontwikkelde een wearable die acute en chronische stress detecteert. Via de bijbehorende app kan de gebruiker de mentale druk op elk moment
raadplegen en verschijnt een overzicht
per dag, week en maand. De financiering
is rond. Het product komt binnenkort op
de markt. (lees hiernaast)

Voor iedereen een algoritme
Hoe ga je van data naar actie of naar onmiddellijk bruikbare inzichten? Dat vraagt
ook Chris Van Hoof, vicepresident voor onderzoek en ontwikkeling bij het Leuvense
onderzoekscentrum imec, zich af. ‘Het is
belangrijk niet alleen hardware te maken

maar ook steeds betere artificiële intelligentie te ontwikkelen. Iedereen is anders,
dus in principe is voor iedereen een ander
lerend algoritme nodig om legitieme uitspraken te doen over de gezondheidstoestand. Wat is bij dit individu een normaal patroon, wanneer begint het af te
wijken? Via die modellen kunnen we bijvoorbeeld ook beweging uit de data filteren, om de verwarring tussen stress en
fysieke activiteit te elimineren.’
In samenwerking met het Universitair
Psychiatrisch Centrum (UPC) KU Leuven
gaat imec op zoek naar datasets om stress
te voorspellen. ‘Belangrijker dan stress
vaststellen is achterhalen welke triggers
stress of psychisch ongemak veroorzaken
en zo het persoonlijke digitale model slimmer te maken’, zegt Van Hoof.
‘Een diagnose van depressie stellen op
basis van een wearable is op dit moment
niet mogelijk’, zegt Stephan Claes, depressiespecialist en diensthoofd volwassenenpsychiatrie aan UPC KU Leuven. ‘Maar het
kan wel een indicatie geven of een behandeling aanslaat: het is bewezen dat het
stresssysteem bij depressieve mensen anders functioneert. Ook bij wie depressief
dreigt te worden, zijn die afwijkingen al
merkbaar. Die voorspellende waarde hopen we met het onderzoek hard te maken.
Mijn droom is binnen een tiental jaar bij
een consultatie mijn laptop te kunnen
openklappen en de stressdata van de patient voor mij te raadplegen, en die samen te
leggen met wat hij me vertelt. Dat kan beslissingen over onder meer het voorschrijven van medicatie vergemakkelijken.’
De vraag is inderdaad wat allemaal
mogelijk wordt in preventie op grote
schaal. Krijgen ook werkgevers een inkijk
in de stresslevels van hun werknemers,
zodat ze kunnen zien wie afglijdt naar
een burn-out?

We hebben allemaal
een unieke digitale
voetafdruk. Er zit
een patroon in ons
appgebruik. Vanuit
preventief oogpunt
kunnen afwijkingen
daarvan heel
interessant zijn.
Tom Van Daele
Onderzoeker aan Thomas More

‘De supermarktketen Colruyt heeft
daar een keer mee geëxperimenteerd’, zegt
Van Daele. ‘Dan kon iemand bij manier van
spreken binnenkomen op een meeting en
van zijn manager te horen krijgen: ‘Oei, jij
bent precies gespannen.’ Het lijkt me nogal
dystopisch die kant uit te gaan. Tegelijk: we
weten het vandaag steeds te laat. Mensen
werken hard en forceren zich. Pas als ze in
de put zijn beland, hebben we er oog voor.
Een wearable zorgt er niet voor dat je je
beter voelt, en past ook de werkcontext
niet aan. Maar hij zal een stukje van de
puzzel zijn.’
Kas wijst erop dat op individueel consumentenniveau al veel mogelijk is, maar
dat dokters die apps en tools niet kennen.
‘Of ze kunnen ze niet gebruiken omdat de
medische autoriteiten nog geen officiële
goedkeuring hebben gegeven.’ Dat brengt
ons bij een oud zeer: in ons ouderwetse
zorgsysteem is het erg moeilijk voor innovatieve oplossingen om zich door de tradities heen te wurmen.
Van Daele beaamt: ‘Je wil niet weten hoe
moeilijk het is omdat in onze geestelijke
gezondheidszorg geïmplementeerd te krijgen. Na de eerste coronagolf is beeldbellen
verankerd geraakt, dankzij de blijvende
terugbetaling. Maar diezelfde pragmatiek
stroomt niet door naar andere domeinen.
We blijven botsen op praktische moeilijkheden en de mensen die ermee aan de slag
moeten. Daar zit nog een grote sprong.’

‘Wie te veel oranje
of rode dagen ziet,
komt in de gevarenzone’
JAN DE SCHAMPHELAERE

Profiel

et zijn algoritme meet
Biorics in realtime in
welke mate iemand
mentale energie verbruikt of oplaadt. Een
polshorloge, Fitbit, verzamelt de data. ‘We bekijken fysiologische
signalen die mentale verschijnselen verraden’, zegt CEO Hans Wilmots. ‘Alles wat in
je lichaam gebeurt, kost energie. Ook
mentale inspanningen. Wij onderscheiden die van energie die je gebruikt om
bijvoorbeeld te wandelen’, preciseert Daniel Berckmans, de wetenschapper achter
het bedrijf die carrière maakte aan de KU
Leuven.
In de app Mindstretch kan de gebruiker de mentale component in de energiebalans op elk moment raadplegen. Per
dag, week en maand krijgt hij een overzicht. ‘Wie te veel oranje of rode dagen waarop je meer verbruikt dan oplaadt ziet, komt in de gevarenzone’, zegt Wilmots. ‘Mentale druk is op zich geen probleem. Het wordt pas een probleem als je
niet genoeg recupereert.’
‘Wie zich niet goed voelt, beseft dat
vaak niet. Je kan lang in het rood gaan,
maar dan gaat plotseling het licht uit. Als
je onze tool goed gebruikt, kan je dat
voorkomen en problemen tijdig detecteren. Het einddoel is dat gebruikers hun
leven wat bijsturen en op tijd om hulp
vragen in plaats van te wachten tot het te
laat is’, klinkt het.
Biorics gaat nu volop de markt op om
zijn tool in de bedrijfswereld te lanceren.
Tegen begin volgend jaar wil het bij een
20-tal bedrijven projecten opzetten en
daarbij 1.000 werknemers betrekken. De
chipspecialist Melexis heeft al toegezegd,
net als het dienstenchequebedrijf Trixxo,
de steenbakkerij Nelissen, het consultingbedrijf BDO en de dienst voor preventie
en bescherming op het werk Mensura.
Het Duitse racingteam Getspeed gebruikt Biorics’ technologie al om zijn rallyrijders tijdens de wedstrijd te coachen
en in de juiste focuszone te houden. Ook
CSR, dat in Nederland een netwerk van
170 coaches heeft om stressproblematiek
aan te pakken, is ermee aan de slag gegaan. Het begeleidt twee werknemers in

Biorics is een spin-off van de
KU Leuven, opgericht in 2006
door de wetenschapper Daniel
Berckmans. Het bedrijf telt
11 werknemers en haalde 2,1 miljoen euro groeikapitaal op.

M

Biorics ontwikkelde een technologie om mentale energie te meten. De tool wordt al gebruikt in
de racingwereld. Tegen begin
volgend jaar wil het bij een 20-tal
bedrijven projecten opzetten en
daarbij 1.000 werknemers betrekken, om burn-outs te voorkomen. De eerste projecten zijn
al gestart.
Het bedrijf ontwikkelde ook
een algoritme om infecties te detecteren vooraleer symptomen
opduiken.

een Nederlandse zorginstelling die tegen
een muur dreigden te lopen.

Automatische adviezen
Het Belgische transportbedrijf Trafuco
heeft een proefproject achter de rug waarbij zo’n 25 chauffeurs deelnamen. ‘We willen het nu op grotere schaal invoeren bij
150 chauffeurs, op vrijwillige basis’, zegt
Nick Paelinck, hr-manager van Trafuco.
‘Veel van onze chauffeurs zitten constant
in de oranje zone. We gaan in dit traject
begeleiding geven om meer in de groene
zone te blijven. Belangrijk is dat wij als
werkgever geen data over individuen krijgen en we hoeven ook niet de oorzaak
van problemen van een chauffeur te kennen, of die nu thuis- of werkgerelateerd
zijn. Wij bieden alleen de technologie aan
en faciliteren.’
De begeleiding van de chauffeurs gebeurt via automatische adviezen in de
app, via een coach of de bedrijfsarts. Hoeveel de invoering van zo’n traject precies
kost, wil Paelinck niet kwijt. ‘Maar als je
ermee kan vermijden dat werknemers
drie maanden buiten strijd zijn of de sec-

tor verlaten, win je enorm veel geld. Het
is al een knelpuntberoep en vervangers
vinden is niet evident. Bovendien zien we
dat chauffeurs met lagere stressniveaus
rustiger remmen, minder brandstof verbruiken en minder ongevallen hebben.’
Hoewel bedrijven geen individuele
data te zien krijgen, kunnen geaggregeerde data ook nuttig zijn. Als de meter
in een team altijd in het rood staat, bijvoorbeeld. ‘Is dat dan tijdelijk door een
deadline die moet worden gehaald? Of
zijn er onderliggende strubbelingen die
niet worden uitgesproken? Het is een
tool om in gesprek te gaan met het personeel’, zegt Françoise Chombar, die bij
de recente kapitaalverhoging van 2,1 miljoen euro het merendeel van de centen
op tafel legde.

We zien dat chauffeurs
met lagere stressniveaus
rustiger remmen,
minder brandstof
verbruiken en minder
ongevallen hebben.
Nick Paelinck
Hr-manager van Trafuco,
gebruiker van de Biorics-tool

Chombar was eerst sceptisch, maar
dat veranderde door de app zelf te gebruiken. ‘Al ruim een jaar gebruik ik
hem. Ik zie dat je stressgevoeligheid zelf
in de hand hebt en heb mijn gedrag zelfs
aangepast.’ Of de recente melding om af
te treden als CEO van Melexis was ingegeven door inzichten in de app? ‘Nee,
nee, nee. Niets mee te maken. Dat was al
lang gepland’, zegt ze. ‘Ik geef een voorbeeld... Ik ben nog altijd een stevige koffiedrinker, maar ’s avonds niet meer. Ik
weet wel dat een goede nachtrust voor
iedereen belangrijk is. Maar nu ik het effect ervan in de app zie, handel ik ernaar.’
Ook Biorics-CEO Wilmots heeft zichzelf wat bijgestuurd met de app. ‘Lol maken is fantastisch, maar mensen beseffen
niet dat plezier ook mentale energie
vergt. Ik ben zelf een sociaal beest, maar
ik heb geleerd dat ik beter ook eens op
de rem ga staan en extra rustmomenten
inbouw.’
Dat zegt ook Carolien Hamming van
de stressconsultant CSR. ‘Mensen denken
dat je naast je drukke werk ook nog eens
alle avonden en weekends moet volproppen met leuke dingen. Overvolle agenda’s zijn het recept om overspannen te
geraken. Dat zie je in de app.’

Kritiek

Biorics-CEO Hans Wilmots en Melexis-voorzitter Françoise Chombar
gebruiken zelf ook de tool om hun mentale druk te meten. © KATRIJN VAN GIEL

De technologie van Biorics botst ook op
kritiek, omdat ze niet honderd procent
waterdicht is. Het algoritme houdt nog
geen rekening met de lichaamsreactie op
temperatuurschommelingen. En het bedrijf gooit positieve en negatieve emoties
- opwinding tijdens een voetbalwedstrijd
of een avondje uit, en stress door een
conflict met een collega - in dezelfde
energiebalans. ‘Het vergt allebei energie.
Maar om de data goed te interpreteren is
inderdaad een goede labeling nodig.
Daar werken we aan.’

