NIEUWE MODULE IN BRAINGAME BRIAN
Binnen Koninklijke Kentalis hebben Janet Wolters en Ben Elsendoorn een nieuwe trainingsmodule
ontwikkeld. De module wordt thans geëvalueerd in een pilot onderzoek, waarna de module
beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van Braingame Brian.
De module bestaat uit oefeningen die het waarnemen, herkennen en begrijpen van emoties
bevorderen.
Deze oefeningen kunnen worden onderscheiden in twee verschillende taken:
Emotie-waarneemtaak
• het kind krijgt verschillende oefeningen om emoties te leren
waarnemen in een gezicht
• kies het juiste emotiewoord bij de afbeelding

Emotie in de situatietaak
• welke emotie past bij de situatie
• kies de juiste emotie bij de afbeelding

Ook hierbij geldt dat het niveau van de oefeningen adaptief is en dat ze gespeeld worden in de wereld
van Brian. Hierbij worden niet alleen afbeeldingen van de karakters uit de Braingame gebruikt, maar
ook foto’s van gezichten van personen.

WAAROM TRAINEN VAN EMOTIES IN EEN GAME?
Sommige kinderen vinden het lastig om te zien hoe een ander zich voelt. En ook om te begrijpen
waarom die ander zich zo voelt.
De module is een cognitieve training waarbij de ontwikkeling van het ToM (Theory of Mind) vermogen
en een executieve functie (namelijk de inhibitietaak) wordt gestimuleerd.

OPROEP: KINDEREN GEZOCHT VOOR DEELNAME AAN PILOT EMOTIES
Binnen de pilot zijn wij op zoek naar kinderen tussen 7 en 12 jaar die moeite hebben met het
waarnemen, herkennen en begrijpen van emoties in een context. Deelname houdt aan de pilot houdt
in:
• voormeting
• 25 trainingssessies
• nameting
De pilot zal worden uitgevoerd door Janet Wolters en Ben Elsendoorn. Deelname is kosteloos. Er zal
regelmatig contact plaatsvinden met de therapeut bij wie het kind onder behandeling is, de ouders en
eventueel de leerkracht/school van het kind.
Mocht iemand een mogelijke kandidaat hebben voor wie deze training geschikt is, neem dan contact
op (telefonisch of per mail) met Koninklijke Kentalis:
•
•

Janet Wolters: j.wolters@kentalis.nl, 024-3501165, of
Ben Elsendoorn: b.elsendoorn@kentalis.nl, 06-54320658

