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VIRTUAL REALITY? 

Is een Computer 
gegenereerde 3D realiteit 
waarin een individu kan 
interageren door beeld, 
geluid, aanraking en 
beweging



Reis door virtual reality

Historisch
perspectief

wat is het en hoe ziet het eruit

Toepasbaarheid in gezondheidszorg

in de musculoskeletale zorg?

en bij schouderklachten?



1455 
Piero della Francesca





Edwin Link (1904 -1981)
Ontwikkelde technologische
basis voor VR 



The Link Trainer
1920 
Eerste flight simulator



• 3-D
• Motion
• Stereo sound
• Aromas
• Wind
• Vibration

1Morton Heilig,  1962. $150.000



• Head Mounted Display Ivan 
Sutherland (1968) 

• Combination of real and virtual world



Jaron Lanier  
the father of VR

• Kunstenaar

• Musicist

• Schrijver

• Ontwikkelaar

• visionair



Wat is VR?

NON IMMERSIVE VR
• Gebruiker kan met 2D scherm 

interageren
• Ziet zichzelf (avatar) daarin 

bewegen
• Geen onderdompeling
• Voelt zich geen deel uitmaken 

van 3D



Wat is VR?

SEMI IMMERSIVE VR
• Gebruiker kan met curved 2D 

scherm interageren
• Ziet zichzelf (avatar) daarin 

bewegen
• Iets van onderdompeling
• Voelt zich deels uitmaken van 

3D
• Ziet nog iets van reële wereld 

om zich heen



Wat is VR?

IMMERSIVE VR
• Interactie met 3D head 

mounted display
• Ziet en voelt zichzelf (avatar) 

bewegen
• volledige onderdompeling
• Voelt zich deel uitmaken van 

virtuele realiteit





IMMERSIVE VR

• Je maakt deel uit van de virtuele 
wereld

• gevoel van IN een andere  
omgeving (sense of presence)

• Interactie met deze realiteit en 
die direct effect sorteert

• embodiment



IMMERSIVE VR

• Immersiveness?

• Sense of presence? 

• Embodiment? 



Sense of presence

• Correlatie tussen high-end 
technologie en “sense of 
presence”

• Correlatie tussen ”sense of 
presence” en 
uitkomstmaten zoals pijn bij 
kortdurend toegediende pijn Hofmann, 2004



Virtual reality in 
de 
gezondheidszorg



VR toepassingen 

• pijn
• Bewegingstherapie, 

revalidatie, meten
• Training en educatie
• Angst, stress, 

gedragsverandering



Pijnbestrijding 
bij 

brandwonden

• Ditto (non-immersive)
• 75 kinderen ( 4-12 jaar)
• Ditto vs standard care
• Ditto groep: minder 

pijn en angst, snellere
wondheling
( 2.14 dagen)

Brown et al 2015



pijnbestrijding bij 
brandwonden
• Snowworld ™ ( Immersive)



Snowworld™

• Klikken op 
sneeuwpoppen

• Gooien naar pinguins
• Minder pijn

Hoffman 2000, 2006, 2007, 2011
Li 2001



Pijn bij brandwonden

• 35-50% minder pijn tijdens procedure wanneer in VR 
Snowworld

• Afgenomen pijn-gerelateerde activiteit in brein tijdens VR

Hoffman 2011



Pijn & 
opioïd crisis

VR als alternatief?



VIRTUAL REALITY

HOE HET MISSCHIEN 
WERKT…..



1. Inattentional blindness (selectieve
aandacht)

2. Time compression / acceleration
3. Blocking signals from reaching brain 
4. Decreasing fear of movement?      



1. Inattentional
blindness

(selective aandacht)

• Christopher Chabris and Daniel  Simons

• 1/3 van de prefrontale cortex gericht op 
gezichtsvermogen

• 8 % voor haptisch vermogen
• 3% audtief vermogen



WAT ALS “ IMMERSION”  DE 
AANDACHT VOOR PIJN INEENS 
RICHT OP ONTELBARE PIXELS 
GLIMMENDE, DYNAMISCHE, 
VIRTUELE 360º WERELD?



2. Time 
compression

• Gevoel voor tijd zit in 
werkgeheugen

• Werkgeheugen wordt 
gecontroleerd door prefrontale 
cortex

• Werkgeheugen wordt 
ondermijnd door visuele stimuli

• Gevoel voor tijd in PIJN 
verandert

S. Üstün et al 2017, Schneider et al 2007



3. Blocking pain 
signals

• Sterke visuele, haptische en
motore prikkels blokkeren de 
overdracht van C-vezels.



4. Decreasing
fear of 
movement?

Submitted:
“I could not see my arm and 
wasn’t afraid the shoulder 
would dislocate again”. A case 
study involving virtual reality.
B.Dejaco, M. Wagener, J. Lewis 

2022.



• Marleen (46 years)
• “ I could not see where my arm was in space so I 

was not afraid to move my arm. I could feel I was 
moving higher and higher but still I was not afraid”.



Maarten, 26.
I had no time to think about the movements I 
was doing so I was not afraid of moving 
anymore. Beeing in VR and playing games ( 
fruit picking and keeping footballs) I feel that I 
can move more freely and that my muscles are 
able to relax whereas without VR I can think 
about what my shoulder does and my muscles 
start to guard ( get stiff).





VR voor MSK
aandoeningen



VR voor MSK 
aandoeningen?

• Neck pain – VR as effective as standard 
rehabilitation for pain and disability 

• Low Back Pain – VR + CBT no more 
effective than CBT alone for pain

• CRPS – VR effective for pain, grip 
strength, body perception

• Fibromyalgia – Exercise + VR = 
significantly greater improvements in 
pain, kinesiophobia, fatigue

• TKR – Standard rehabilitation + VR = 
significantly greater improvement in 
pain and function



Virtual reality 
in de schouder
research



Tot nu toe 1 RCT bij 
subacromiale pijn



* N =30 Type II SIS & scapular dyskinesis
* SIS “confirmed by MRI”
* “geen RC afwijkingen”
* Mean age 40 years (SD = 13 years)
* Duur van symptomen niet gerapporteerd



• groep 1 n=15 Nintendo wii 2x/dag 45 
min 6 wkn

• Groep 2 (n=15) huiswerkoefeningen 
stretching & kracht



resultaten

• Beide groepen na 6 wkn en 10 wkn reductie in 
pijn

• SPADI: reductie voor VR groep op beide 
meetmomenten

• reductie voor huiswerkgroep na 10 wkn

High risk of bias !!



Lopend onderzoek

The Concurrent Validity of Virtual 
Reality to measure Shoulder Flexion 
and Scaption Range of Motion. 
Beate Dejaco, PT, Lex D. de Jong, PhD J. 
Bart Staal, PhD PT, Harry van Goor, PhD, 
MD, Niki Stolwijk,PhD PT, Jeremy Lewis, 
PhD PT 

Submitted.





N=20

N=20



Metingen:
• Flexion: 55° I 40° I 100° I 105° I 140° I 130°

• Scaption: 60° I 30° I 90° I  95° I 125° I 140°





Take home message

• Misschien is VR wel degelijk de 
nieuwe realiteit in de 
behandelkamer of erbuiten?

• VR heeft veel potentie

• Bewijslast is nog mager

• Heb je een HMD? Wees niet bang 
en experimenter!



DO
EN
!!!
!


