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De doelstelling van UBAssertiv is het ontwikkelen van een computerspel gebaseerd 

op basis van de principes van de cognitieve gedragstherapie ter verbetering van 

sociale vaardigheden en denkpatronen van kwetsbare jongeren. Op deze manier wordt 

de kans op het ontwikkelen van psychische stoornissen aanzienlijk verkleind. Het 

computerspel zal worden ingebed in een e-learning omgeving die zal bestaan uit 

verschillende cognitief gedragstherapeutische interventies ter behandeling en 

preventie van angst- en depressieve stoornissen. Binnen de e-learning omgeving 

zullen interventies worden aangeboden die veelal complementair zijn aan wat er in het 

spel aangeboden wordt, zoals interventies die zich richten op het aanleren van 

evenwichtige gedachtepatronen en assertief gedrag. Tevens zullen er in deze e-

learning omgeving opdrachten worden aangeboden die deelnemers de mogelijkheid 

bieden om de vaardigheden die ze hebben geleerd in het computerspel zelf in het 

dagelijks leven en in hun eigen sociale omgeving verder te ontwikkelen. 

In deze scriptie zijn een drietal effectief gebleken internet-based applicaties 

geanalyseerd die zich richten op de behandeling en/of preventie van depressie. 


