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In dit proefschrift onderzochten we of we het onderwijs over het delier kunnen verbeteren 
met behulp van een serious game over delier. Ook keken we welke elementen binnen 
deze serious game bijdragen aan de verbeteringen in het onderwijs. 
 Elk jaar lijden ruim 100 000 patiënten in het ziekenhuis aan een delier. Voor patiënten 
is het erg stressvol en beangstigend om een delier door te maken. Tijdens een delier zijn 
patiënten namelijk erg verward en weten ze niet goed waar ze zijn. Patiënten zijn hierdoor 
vaak erg onrustig wat goede zorg voor deze patiënten lastig maakt. Om zorg voor 
delirante patiënten te verbeteren is het belangrijk dat onderwijs over het delier zich richt 
op het verbeteren van het begrip voor wat een delirante patiënt doormaakt en hoe 
beangstigend deze ervaring kan zijn. Ook moet het zich richten op de negatieve houding 
van zorgpersoneel ten opzichte van het delier, en onvoldoende gedrags- en communicatie-
vaardigheden van zorgverleners in het zorgen voor delirante patiënten. 
 Om de ervaring van de patiënt centraal te zetten in het onderwijs, en zorgverleners 
en –studenten een veilige omgeving te bieden waarin zij die zorg kunnen oefenen, 
gebruiken we een serious game. Een serious game heeft een vermakend spelelement en 
biedt een actieve leeromgeving. Deze games voorzien de lerende dus van een virtuele, 
veilige omgeving waarin ze kunnen oefenen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Serious 
games worden ingezet op veel verschillende fronten, waaronder ook in het medisch 
onderwijs. Onderzoek laat zien dat serious games vaak effectiever zijn dan de reguliere 
leermethoden, maar meer onderzoek is nodig. 
 Om te onderzoeken of een serious game het onderwijs over het delier kan verbeteren 
hebben wij gebruik gemaakt van de Delirium Experience (https://www.youtube.com/
watch?v=A-lLLP8Me0E). Deze serious game is een video game waarin een patiënt wordt 
opgenomen in het ziekenhuis voor en heupoperatie. Na de operatie ontwikkeld deze 
patiënt een delier. In de Delirium Experience ervaart de speler het delier vanuit zowel het 
perspectief van de patiënt als de zorgverlener. Tijdens het perspectief van de zorgverlener 
draagt de speler zorg voor de delirante patiënt. In het perspectief van de patiënt ervaart 
de speler juist de consequenties van de verleende zorg. De Delirium Experience beoogt 
hiermee spelers te leren hoe ze moeten zorgen voor delirante patiënten en wat een delirante 
patiënt doormaakt. Daarnaast wil het spelers ook laten inzien hoe de ervaringen van de 
patiënt en symptomen van het delier samenhangen met de acties van de zorgverlener.
 Zoals gezegd is er al onderzoek gedaan naar de effecten van serious games, de ervaringen 
opgedaan met deze onderzoeken geven verbeterpunten aan voor nieuw onderzoek naar 
serious games. Zo is er gebleken dat er behoefte is aan gerandomiseerde studies met 
voldoende deelnemers en die gebruik maken van gestandaardiseerde en gevalideerde 
meetinstrumenten. Daarnaast is het belangrijk om de serious game in verschillende 
omgevingen te implementeren en meerdere keren te onderzoeken. In eerder onderzoek 
werd met name gekeken naar de effecten van een serious game op kennis, vaardigheden 
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‘normal play’ groep kreeg de opdracht om zo hoog mogelijke scores te halen en de 
patiënt van de best mogelijke zorg te voorzien. De ‘dark play’ groep kreeg juist de opdracht 
om met hun keuzes als zorgprofessional tijdens het spelen van de game de symptomen 
van het delier zo heftig mogelijk maken. In beide groepen gaven studenten goede 
adviezen voor de zorg voor delirante patiënten, hadden ze hoge leermotivatie en vonden 
we geen verschillen in attitudes. In tegenstelling tot de toegewezen opdracht voor 
‘normal of dark play’ in hoofdstuk 4, mochten studenten geneeskunde in hoofdstuk 5 
zelf hun speelstrategie kiezen. Ook in dit hoofdstuk vonden we geen verschillen tussen 
wat studenten hebben geleerd van het ‘normal of dark play’ spelen van de Delirium 
Experience.
 In de eerste hoofdstukken hebben we aangetoond dat de Delirium Experience een 
effectieve onderwijsmethode is voor onderwijs over het delier. Er was echter nog steeds 
weinig bekend over welke elementen van de Delirium Experience bijdragen aan de 
effectiviteit van de game. In het algemeen is er voor zowel serious games als delier 
onderwijs weinig bekend over de effectieve elementen die bijdragen aan het behalen van 
de (leer)doelen. In hoofdstukken 4, 5 en 6 was het doel dan ook om inzicht te krijgen in 
hoe, en welke aspecten van de game bijdragen aan het verbeteren van delier onderwijs 
voor de leeruitkomsten en –ervaringen van studenten. 
 Het spelen van ‘normal of dark play’ van een serious game legt nadruk op verschillende 
elementen van de game doordat het verloop van de game anders is. Dit gaf ons de 
mogelijkheid inzicht te krijgen in die verschillende game elementen. De tweede 
doelstelling van hoofdstuk 4 was dan ook om die verschillende aspecten tussen ‘normal 
en dark play’ te onderzoeken. De perspectieven van de patiënt en zorgverlener waren erg 
belangrijk voor het creëren van empathie voor de delirante patiënt. Het oefenen hoe te 
zorgen voor een delirante patiënt, feedback en het zien van het effect van goede zorg en 
interactie dragen bij aan het verbeteren van de eigen-effectiviteit van studenten. 
 In hoofdstuk 5 onderzochten we daarnaast hoe studenten onderling verschillen die 
voor ‘normal of dark play’ kiezen, en waarom zij voor die speelstrategie gekozen hebben. 
Dit onderzoek toonde aan dat bijna de helft van de studenten voor ‘dark play’ kiest en dat 
mannen dit eerder doen dan vrouwen. We vonden geen andere verschillen tussen 
studenten die ‘normal of dark play’ kozen. Studenten kozen vaak voor ‘normal play’ om te 
leren hoe zorg te dragen voor een delirante patiënt. Voor ‘dark play’ werd juist gekozen 
om te zien wat een delirante patiënt doormaakt. Zoals eerder vermeld, studenten leerden 
hetzelfde van het spelen van de Delirium Experience met de verschillende speelstrategie-
en. Onze conclusie was daarom dat het zowel gebruik van een serious game als veilige 
omgeving om te oefenen als het exploreren van onethische acties in de praktijk leidt tot 
dezelfde leeruitkomsten. 
 In de vorige hoofdstukken hebben we inzichten opgedaan in welke elementen van 
de game van belang zijn voor de leeruitkomsten en –ervaringen van studenten. In 
hoofdstuk 6 zijn we dieper ingegaan op deze elementen en hoe zij attitudes en 

en tevredenheid. Het is echter ook van belang om attitude, patiënt uitkomsten en gedrag 
van zorgpersoneel mee te nemen in het onderzoek. In dit proefschrift hebben we beoogd 
deze suggesties ter verbetering van het onderzoek naar serious games mee te nemen in 
de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5. 
 In hoofdstuk 2 hebben we een onderzoek uitgevoerd waarbij studenten geneeskunde 
gerandomiseerd over drie onderwijsgroepen werden verdeeld. De eerste groep van 51 
studenten, speelde de Delirium Experience. De tweede groep bestond ook uit 51 
studenten, deze studenten bekeken twee video’s, de eerste gaf uitleg over het delier en in 
de tweede video vertelt een patiënt hoe hij het doormaken van een delier heeft ervaren. 
De laatste groep van 55 studenten bekeek een video over gezond ouder worden. De 
resultaten van deze studie lieten zien dat de groep studenten die de Delirium Experience 
gespeeld had betere zorgadviezen voor delirante patiënten konden geven en hogere 
leermotivatie had dan de andere twee groepen. Daarnaast gaven studenten die de 
serious game speelden een hoger cijfer voor hun kennis over het delier dan de studenten 
die de video over  gezond ouder worden bekeken. We vonden geen verschillen tussen de 
groepen in het screenen op het delier, beoordelen van de ernst van het delier, of in 
attitudes ten opzichte van het delier. In deze studie lieten we zien dat de Delirium 
Experience een geschikte onderwijsmethode over het delier is voor studenten genees - 
kunde, en dat het toegevoegde waarde heeft naast een college over het delier. 
 Hoewel we de effectiviteit van de Delirium Experience hebben aangetoond voor 
studenten geneeskunde, heeft de game een bredere doelgroep dan alleen geneeskunde 
studenten. Daarom waren we ook geïnteresseerd in het effect van de game als onderwijs-
methode over het delier voor studenten verpleegkunde. In hoofdstuk 3 hebben we 
daarom 128 HBO-verpleegkunde studenten de Delirium Experience laten spelen. In dit 
onderzoek toonde aan dat deze studenten betere adviezen gaven voor de zorg voor 
delirante patiënten na het spelen van de serious game dan daarvoor. Ook voelden 
studenten zich na het spelen van de Delirium Experience beter in staat om voor delirante 
patiënten te zorgen. Het spelen van de Delirium Experience zorgde voor een hoge 
leermotivatie bij studenten. In dit onderzoek concluderen we dat de Delirium Experience 
een praktisch, bruikbaar en effectief onderwijsmiddel is om delier onderwijs voor 
verpleegkunde studenten te ondersteunen.  
 In de Delirium Experience maken spelers keuzes met betrekking tot de zorg voor de 
delirante patiënt. Deze keuzes kunnen het beloop van het delier bespoedigen of juist 
verslechteren. Als spelers met opzet de onjuiste zorgkeuzes maken, die in het echt vaak als 
ongepast of onethisch bestempeld zouden worden, wordt dit ook wel dark play genoemd. 
In de Delirium Experience zorgt dark play voor heftige hallucinaties tijdens het delier. Er is 
echter maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed van een ‘dark play’ speelstrategie 
op de effectiviteit van een serious game. Daarom onderzochten we in hoofdstukken 4 
en 5 de invloed van ‘normal’ en ‘dark play’ op de effectiviteit van de Delirium Experience. 
In hoofdstuk 4 hebben we 157 studenten geneeskunde verdeeld over twee groepen. De 
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leerervaringen van studenten beïnvloeden. Hiervoor hebben we interviews afgenomen 
bij zeven studenten MBO-verpleegkunde en negen studenten geneeskunde. Elementen 
binnen de Delirium Experience van belang voor de attitudes en leerervaringen van 
studenten waren de perspectieven van de patiënt en zorgverlener, interactiviteit om te 
experimenteren, realistisch ontwerp en zorg opties en feedback. We concludeerden dat 
een patiëntgerichte verhaallijn in een serious game een ervaring voor studenten creëert, 
waarop zij kunnen reflecteren. Maar dat het ook een veilige omgeving is om te 
experimenteren, die bijdraagt aan beter begrip van hoe de zorgprofessional invloed heeft 
op de ervaring van de patiënt tijdens het delier. 
 In hoofdstuk 7 geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen. We 
concludeerden dat een serious game geschikt is om delier onderwijs te verbeteren. Het 
draagt bij aan een beter begrip voor de ervaring van de patiënt en de kennis hoe goed 
zorg te dragen voor een delirante patiënt. Om het begrip van studenten voor wat een 
delirante patiënt doormaakt te verbeteren, is het belangrijk om een realistisch perspectief 
van de patiënt op te nemen in het onderwijs. Om kennis te vergroten hoe goed te zorgen 
voor een delirante patiënt zijn de perspectieven van de verschillende betrokkenen van 
belang. Deze moeten realistisch vormgegeven zijn, en dicht bij de praktijk van het zorgen 
voor delirante patiënten liggen. Daarnaast is het van  belang delier onderwijs op een 
interactieve manier aan te bieden zodat studenten kunnen experimenteren met verschillende 
opties in een veilige omgeving. Dit experimenteren kan studenten ook motiveren actief 
op zoek te gaan naar antwoorden door verschillende vormen van feedback op te nemen  
in de serious game. 
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Dank aan allen die dit spel met mij gespeeld hebben;
Aan de mensen die mij vooruit hielpen door hun perspectief te delen,
In een interactief overleg of juist tijdens een gezellig kopje thee.
Aan de mensen die mij met feedback wisten te motiveren,
Verder te spelen en experimenteren tot dit mooie eindresultaat!

Kiki
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