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Emotioneel bloot
dankzij de techniek

Meten is weten! Dankzij moderne technologie kunnen op een
makkelijke manier allerlei biosignalen worden gemeten, die
iets vertellen over hoe we ons
voelen. Dit komt van pas in de
gezondheidszorg.
door Moniek Hüsken
illustratie Mark Reijntjens

E

en kijkje in de toekomst. Je
hebt het zelf niet door maar
bent gestrest. Wat zou het fantastisch zijn, dat als je thuiskomt de sfeerverlichting aan is
en een zacht muziekje klinkt,
zonder dat je er zelf ook maar
iets voor hoeft te doen. Volgens wetenschapper dr.dr. Egon L. van den Broek
(twee keer gepromoveerd) kan dit dankzij
moderne technologie in de nabije toekomst. Zogenoemde wearable technology,
meet jouw stemming en kan worden geïnstalleerd op je lichaam in bijvoorbeeld een
horloge, bril of een oorbel. De informatie
over je toestand kan vervolgens moeiteloos
worden verzonden naar vrienden, familie,
je arts of woning. Deze technologie, ook
wel affective computing genoemd, gaat ingezet worden in de gezondheidszorg. „Onze
hersenen zijn erg belangrijk voor ons gedrag. Hiermee denk je na een beleef je emoties. Maar de hersenen zijn maar een gedeelte van het verhaal. Ook aan allerlei andere signalen kun je van alles aflezen”,
zegt Van den Broek.
Bij affective computing worden fysiologische signalen vertaalt naar het psychologisch welbevinden van mensen. Met biosignalen kun je namelijk meten wat met iemand aan de hand is. Biosignalen zijn bijvoorbeeld spraak, transpiratie, spierspanning, lichaamstemperatuur en hartslag.
Van Den Broek is werkzaam op de Universiteit Twente, het Karakter Universitair
Centrum en bij TNO. Dat hij drie werkgevers heeft, is eigenlijk logisch. Affective computing slecht grenzen tussen verschillende
wetenschappelijke disciplines en verbindt
psychologie, medische wetenschappen,
wis- en natuurkunde en informatica. Het
biosignaal spraak bijvoorbeeld is niet alleen een communicatiemiddel (psychologie) maar ook een signaal dat kan worden
gemeten (natuurkunde) en waarop een
wiskundig model (wiskunde en informatica) kan worden losgelaten om te kijken
hoe iemand er op een bepaald moment aan
toe is (psychologie).
Voor zijn onderzoek aan de UT onderzocht
Van den Broek, samen met vertegenwoordigers uit de geestelijke gezondheidszorg,
traumatische ervaringen van patiënten.
Dat werd gedaan door hen te laten vertellen over hun ervaringen en dat op te nemen en die spraaksignalen te analyseren.
Tegelijkertijd werd hen na het gesprek gevraagd aan te geven op een schaal van 0 tot
10 hoe sterk zij bepaalde emoties hadden

ervaren op verschillende momenten. Uit
de analyse van spraaksignalen en interviews bleek dat inderdaad een duidelijke samenhang was tussen de emoties die de
vrouwen voelden en de bewegingen van
het spraaksignaal. „Als iemand heel gespannen is, zijn bepaalde delen van een signaal
stabieler”, legt hij uit. „Eigenlijk werkt het
net zo als bij een elektrocardiogram van
het hart. Hier zie je ook golfjes en deze verklappen of iemand gespannen is of niet.”
Ook zweet is een goed biosignaal: als iemand gestrest is, gaat hij meer zweten.
„Dit is prima te meten met apparatuur verwerkt in een horlogebandje”, zegt Van den
Broek.
Een ander gebied waarbij affective computing kan worden ingezet is, is bij diagnose
en behandeling van aandoeningen in het
autistisch spectrum. Nu is dat nog een gebied waarbij een psychiater afgaat op testen, vragenlijsten, eigen waarnemingen en
op wat de patiënt en zijn omgeving vertellen over het gedrag van een patiënt. Maar
in de toekomst zal er veel meer meetbaar
zijn, weet Van den Broek. „Door bijvoorbeeld harstlag, gezichtspieren en oogbewegingen te volgen en zweetsecretie te meten, kun je veel te weten te komen wat van
belang is bij autistische stoornissen. Stel, je
hebt iemand aan wie je een naar verhaal
vertelt en deze persoon trekt geen gepast
gezicht. Omdat de oogbewegingen zijn gemeten, weet je dat hij je echt gezien heeft.

Omdat je de gezichtsspieren hebt gemeten,
weet je dat hij niet reageert en dat het hem
koud laat. Dan zou het best weleens kunnen dat je te maken hebt met iemand met
een antisociale gedragsstoornis. Ziet hij het
niet en reageert hij ook niet dan is het
waarschijnlijk een echte autist.”
Affective computing en wearable technology
gaan hand in hand. „Apparaatjes die biosignalen kunnen meten, zijn zó klein geworden dat mensen niet meer in een speciale
stoel in een ziekenhuis hoeven te zitten.

En wat moderne smartphones allemaal
wel niet kunnen! Hier zitten hele goede camera’s in die oog- en gezichtsbewegingen
kunnen registreren. In de toekomst kunnen we iemands stemming meten en dat
bijvoorbeeld vertalen in kleding die in een
bepaalde kleur oplicht. De technologie kan
ervoor zorgen dat we ons letterlijk blootgeven. Maar of we dat ook willen, is natuurlijk de vraag.”
reageren? gezondheid@depersdienst.nl
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Opleiding Kunstmatige intelligentie , Nijmegen.
Promoties Gepromoveerd op onderzoek
naar een nieuwe generatie zoekmachines,
die op een menselijke manier kijken naar
beeld- en videomateriaal en dit herkennen
zonder tekstuele beschrijving.
Aan de Universiteit Twente is hij voor een
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geen hij ‘Affective Signal Processing’ noemde, ook wel bekend als ‘affective computing’.
Werkgevers Consultant voor onder andere
Philips, de Europese Commissie en de Verenigde Naties. Momenteel werkt hij voor
TNO, het Karakter Universitair Centrum en
de Universiteit Twente en is hij associate editor en lid van editorial boards van wetenschappelijke tijdschriften, een boekenserie
en een encyclopedie.

