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Werknemers 
vol sensoren

Stress op het werk: veel 
werknemers lijden er aan. 
Is het mogelijk bij kantoor-
werkers te meten of zij hier-
van last hebben? En valt er 
preventief iets tegen te doen? 
Onderzoeker Saskia Koldijk 
ging aan de slag om een 
stressdetector te ontwerpen. 

het hele digitale waarnemingscircus 
leverde ‘een bak ruwe data op’, die bewerkt 
moest worden voordat er een zinnige con- 
clusie uit kon worden getrokken. ‘ik heb 
alle data zo geordend, dat je per minuut 
al die diverse waarnemingen kunt syn-
chroniseren. dus hartslag per minuut, 
lichaamshouding en zweetuitscheiding op 
datzelfde moment. het vergde zes maan-
den om die ordening per minuut rond te 
krijgen.’

STRESSDimENSiES
koldijk koppelde aan de fysieke waarne-
mingen een vragenlijst: de proefpersonen 
werd gevraagd hoe gestrest zij zich op 
elk moment voelden, hoe gefrustreerd zij 
waren door onderbrekingen in hun werk 
door inkomende mails, terwijl ze tegelijk 
onder tijdsdruk werden gezet. ‘Zo hoopten 
we een geautomatiseerd emotiemodel te 
kunnen opstellen, dat stress herkent.’
‘gaandeweg het onderzoek ontdekten 
we dat stress meerdere dimensies heeft. 
allereerst zijn er de stressoren, storende 
impulsen uit de omgeving. die kun je me-
ten: hoeveel taken voert iemand uit en hoe 
vaak wordt hij daarin gestoord. een tweede 
dimensie is de perceptie van die storingen 
door de proefpersoon zelf. de één ervaart 
een storing niet als stress, de ander wordt 
er gefrustreerd van. dat verschilt heel erg 
per persoon. als derde ontdekte ik dat 
stress niet zomaar over gaat als de storin-
gen weg zijn. sommige mensen houden 
hoofdpijn, blijven vermoeid en kunnen 
zich niet goed ontspannen.’

‘aan het begin van het experiment dachten 
we: we plakken sensoren op iemand en 
gaan meten. maar mensen bleken erg te 
verschillen. het geautomatiseerde model 
achter onze stressdetector moest gaande-
weg steeds meer aangepast worden, het 
model moest leren van verschillen per in-
dividu. eén generiek model voldeed niet.’
‘neem de gezichtsuitdrukkingen: de ene 
persoon knijpt bij concentratie op een 
taak de ogen samen en laat tegelijk de 
mond open hangen. bij anderen is dat pre-
cies andersom: samengeknepen lippen en 
wijd open ogen. daar kwam ik pas achter 
toen het automatische model helemaal 
niet bleek te werken. het gekke was: ik zelf 
zag wèl of een persoon gestrest was.’ COMMIT/project SWELL
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‘Gaandeweg het 
onderzoek ont- 
dekten we dat 
stress meerdere 
dimensies heeft’

HAASTziEkTE
Wat gebeurt er met iemand die gestrest 
raakt en daardoor afgeleid wordt van zijn 
dagelijkse werk? dat onderzocht promo- 
vendus saskia koldijk bij tno en de 
radboud universiteit nijmegen. Ze is af-
gestudeerd in kunstmatige intelligentie en 
wilde weten of je aan iemands gedrag kunt 
aflezen dat er stress in het spel is. daartoe 
ondernam zij een aantal experimenten.
‘haastziekte’, zo noemen psychologen 
werkstress ook wel. koldijk: ‘in de vaklite-
ratuur wordt beschreven hoe kantoorwer-
kers die in hun werk onderbroken worden 
door e-mails en telefoontjes, al na twintig 
minuten tekenen van frustratie en werk-
druk vertonen.’

samen met collega-onderzoekers plakte 
ze sensoren op hart en huid van proef-
personen die op een gesimuleerd kantoor 
achter de pc aan het werk waren. Ze mat 
de hartslag, de hoeveelheid zweet op hun 
huid, telde hun aantal toetsaanslagen en 
hield bij hoeveel programma’s tegelijk 
ze openden op het beeldscherm. tegelijk 
filmde ze de gezichtsuitdrukkingen met 
een videocamera en detecteerde ze de 
lichaamshouding met een 3d-kinect- 
camera, bekend van de xbox-computer-
spellen van microsoft.

E-coAcH APP
het doel van het experiment was het ont- 
wikkelen van een e-coach, een app die 
mensen helpt hun welzijn op de werkplek 
te managen en te verbeteren. ‘stress door 
af en toe een deadline is normaal, maar je 
moet ook ontstressen. met een e-coach op 
je smartphone kun je jezelf doelen stellen, 
bijvoorbeeld op tijd naar bed gaan of dage-
lijks bewegen.’

inmiddels werkt koldijk bij het rotter- 
damse bedrijf sense health, dat de Brightr 
app heeft uitgebracht. Brightr daagt kan-
toorwerkers uit tot het stellen van doelen 
voor mentale weerbaarheid, lichaams-
activiteit en voldoende slaap. een ander 
programma, Goalie, ondersteunt mensen 
die last hebben van psychische stoornis-
sen als depressie en angst. deze app is 
inmiddels in gebruik bij therapeuten. ‘de 
behandelaar en de patiënt kunnen hiermee 
achterhalen welke factoren hun stemmin-
gen bepalen.’

koldijk: ‘het is prachtig te zien hoe de 
kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn 
onderzoek, nu bij sense health wordt toe-
gepast in echt werkende apps. We brengen 
ongeveer iedere twee weken een update van 
de apps uit. dat gaat heel wat sneller dan 
in de wetenschap.’•
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