
 

 

SYMPOSIUM – 18 november 2019 

Conversational Agents in Gezondheidscommunicatie 

 

* Het Amsterdam Center for Health Communication is in januari 2016 opgericht aan de Universiteit van Amsterdam en streeft 
ernaar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.  
Voor meer informatie - www.healthcommunication.nl 

Programma 
11.30 - 12.00: Inloop met lunch 
12.00 - 12.15: Welkom en opening door Gert-Jan de Bruijn 
12.15 - 13.00: Keynote 1, S. Shyam Sundar 
13.00 - 13.20: Blitz 1 – 4  
13.20 - 13.30: Korte koffiepauze 
13.30 - 13.50: Martijn de Matrijs 
13.50 - 14.10: Sibille Declercq 
14.10 - 14.30: Ruth Pel-Littel 
14.30 - 15.00: Koffiepauze 
15.00 - 15.20: Theo Araujo 
15.20 - 15.40: Emiel Krahmer 
15.40 - 16.00: Willem-Paul Brinkman 
16.00 – 16.25: Koffiepauze 
16.25 - 16.45: Blitz 5 – 8 
16.45 - 17.30: Keynote 2, Tibor Bosse 
 
Lijst van sprekers 
Keynote lezingen 
S. Shyam Sundar, PennState University 
Tibor Bosse, Radboud Universiteit 
 
Presentaties 
Martijn de Matrijs, Soa Aids Nederland 
Sibille Declercq, Awel Vlaanderen 
Ruth Pel-Littel, Vilans 
Theo Araujo, Amsterdam School of Communication Research 
Emiel Krahmer, Tilburg University 
Willem-Paul Brinkman, Delft University of Technology 
 
Blitz presentaties 
Laura Maenhout, Universiteit Gent; Roel Boumans, Radboud UMC; Merijn Bruines, Delft University of 
Technology; Margot van der Goot, Universiteit van Amsterdam; Anne Vos, Universiteit van Amsterdam; 
Silke ter Stal, Roessingh Research and Development; Caroline Ischen, Universiteit van Amsterdam; 
Michelle Symons, Universiteit Antwerpen 
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, ruimte C10.20 
Contact: Gert-Jan de Bruijn (g.j.debruijn@uva.nl)  

Gert-Jan de Bruijn



 

 

 

Keynotes 
 
 
Keynote #1, S. Shyam Sundar 
PennState University 
 
Title: How Should Bots Talk to Humans about Health? Importance of Interactivity and Modality 
 
This talk will address the challenge of ensuring a good user experience when conversational 
agents interact with humans about health-related topics. Insights from communication research  
stress the importance of message interactivity, backchanneling and supportive expressions. In  
addition, modality of communication (text vs. voice chat) could also make a difference to the  
quality of health-related conversations. 
 
Keynote #2, Tibor Bosse 
Radboud Universiteit 
 
Titel: Trainen van communicatievaardigheden door intelligente agents 
 
Het trainen van interpersoonlijke communicatievaardigheden wordt traditioneel gedaan met behulp van 
rollenspel, waarbij relevante scenario’s worden geoefend met behulp van professionele acteurs. Door de 
snelle technologische ontwikkelingen is er een toenemende interesse om computers te gebruiken voor 
sociale en communicatieve vaardigheden. Deze trainingen bieden interessante mogelijkheden om de 
traditionele trainingen aan te vullen met trainingen die meer schaalbaar zijn, maar ook kosten-
effectiever. Hierbij worden veelal gesprekken gesimuleerd, waarbij een mens in gesprek gaat met een 
virtuele agent in een virtuele omgeving (bijv. via een tablet, laptop, of een Virtual Reality headset). Door 
het gesprekssysteem zo te ontwikkelen dat de (non)verbale communicatie van een mens leidt tot 
adaptieve reacties van de virtuele agent, wordt een interactieve leerervaring gemaakt.  
In deze keynote zal ik stil staan bij de huidige state-of-the-art van communicatie-trainingen door middel 
van virtuele agents. Daarbij zal ik een overzicht geven van de toepassingsgebieden, de interactie 
modaliteiten die gebruikt worden, de uitdagingen die gepaard gaan met het creëren van een realistische 
gebruikerservaringen, en de evaluaties van dergelijke communicatie-trainingssystemen. Dit wordt 
geïllustreerd met onderzoek uit mijn eigen groep rondom agressie de-escalatie. 
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Presentaties 
 
Martijn de Matrijs, Soa Aids Nederland 
Titel: Chatbots en het bevorderen van seksuele gezondheid: ervaringen met advies.chat 
Een gezondheid bevorderende chatbot krijgt met een hoop complexe uitdagingen te maken. Wat 
verwacht een gebruiker van de interactie, wat als een gebruiker de eigen vraag niet goed weet te 
formuleren, hoe zorg je dat je – wat er ook gebeurt – nooit een verkeerd antwoord geeft. In deze 
presentatie zal worden stilgestaan bij onze ervaringen met advies.chat, sinds de lancering bij ACHC. 
 
Sibille Declerq, Awel Vlaanderen 
Titel: Chatbots bij de Vlaamse Kindertelefoon Awel 
Awel - de Vlaamse Kindertelefoon - wil zijn daar waar de doelgroep is, en dat is steeds meer online. Awel 
heeft daarom de website awel.be meer dynamisch gemaakt, zodat sommige vragen ook op een andere -
meer persoonlijke- manier kunnen worden beantwoord. Een chatbot dus. In een 1ste experiment begin 2020 
wil Awel een chatbot lanceren rond het thema “Vriendschap”, één van de meest voorkomende thema’s. 
Jongeren zullen kunnen chatten met de bot, waarin een aantal scenario’s verwerkt zitten die hen op weg 
zetten om hun problemen met vrienden aan te pakken. In deze presentatie vertelt Awel meer over de 
huidige online contactmogelijkheden en de chatbot die binnenkort wordt gelanceerd. 
 
Ruth Pel-Littel, Vilans 
Titel: Online interactieve gespreksscenarios oefenen 
Ouderen en zorgprofessionals leren samen te beslissen met behulp van speelbare gespreksscenario's. 
Effectief samen beslissen vraagt om een goed gesprek tussen zorgprofessional en patiënt. Vilans en 
DialogueTrainer ontwikkelden daarom een online training met interactieve gespreksscenario’s - voor 
zowel zorgprofessionals als patiënten - om te oefenen met samen beslissen. Speel deze serious game zelf 
en ervaar hoe je samen beslissen kunt bevorderen. 
 
Theo Araujo, Amsterdam School of Communication Research 
Titel: De effecten van persoonlijke en regelmatige interacties met conversational agents op het 
bijhouden van slaap 
In deze presentatie zal ik stilstaan bij de effecten van een experiment, waarbij een conversational agent 
gebruikt is om slaapkwaliteit te bevorderen. Daarbij is met name gekeken naar de invloed van 
persoonlijke en regelmatige interacties op vertrouwen in de agent, en de aanbevelingen van de agent. 
 
Emiel Krahmer, Tilburg University 
Titel: Over chatbots, die wat te zeggen hebben 
Er is een toenemende interesse in het gebruik van conversational agents en chatbots voor gezondheid, 
maar de huidige versies van deze chatbots zijn niet (optimaal) gemaakt om langdurige en aansprekende 
interacties aan te gaan met mensen. In deze presentatie zal ik ingaan op wat chatbots hierover kunnen 
leren op basis van recente modellen van computationele linguïstiek. 
 
Willem-Paul Brinkman, Delft University of Technology 
Titel: Chatbots voor post-traumatische stress stoornis 
Het maken van therapieën voor post-traumatische stress stoornis die thuis gevolgd kunnen worden 
hebben een aantal unieke uitdagingen. In dit praatje zal ik stilstaan bij twee belangrijke uitdagingen, 
namelijk (1) wat moeten conversational agents zeggen tijdens de therapie om mensen gemotiveerd te 
krijgen en (2) wat moeten conversational agents zeggen om mensen aan te moedigen hulp van 
menselijke zorgverleners te zoeken, als de situatie niet door een conversational agent afgehandeld kan 
worden. 
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Blitz 1 - 4  

 
 

Roel Boumans, TUDelft/Radboud UMC 

De bevolking vergrijst en meer mensen hebben zorg nodig, terwijl er minder mensen beschikbaar zijn 
voor het geven van die zorg. Het contact tussen zorgverlener en patiënt moet dus niet onnodig belast 
worden door administratieve taken, zoals het uitvragen van vragenlijsten. We onderzoeken of een sociale 
robot de zorgverlener kan ondersteunen bij deze taken. De robot moet daartoe een intelligente domein-
specifieke dialoog kunnen voeren. De presentatie zal ingaan op onze ervaringen in deze (nog lopende) 
trial. Tevens zal een filmpje van 1,5 minuut getoond worden van de interactie sociale-robot/mens. 

 

Merijn Bruines, Delft University of Technology 

We gebruiken Artificial Social Agents (ASA), zoals chatbots om mensen te ondersteunen die moeite 
hebben een gezonde levensstijl te volgen, met name mensen die leiden aan welvaartsziektes als 
overgewicht en diabetes. In dit praatje sta ik stil bij hoe deze ASA gebruikt kunnen worden in sociale 
situaties, waarbij niet alleen schaamte en trots een belangrijke rol spelen, maar ook hoe informatie in 
sociale groepen gedeeld kan worden. 

 

Anne Vos, Amsterdam School of Communication Research  

Een actieve leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van cardiometabole aandoeningen. 
Het doel van het Supreme Nudge project is daarom het ontwikkelen en evalueren van een interventie met 
een geautomatiseerde mobiele coach die volwassenen met een lage sociaaleconomische status door 
middel van chat-teksten aansporen om meer te wandelen. In deze presentatie zal het 
ontwikkelingsproces van de Supreme Nudge mobiele coach beschreven worden. 
 
 

Laura Maenhout, Universiteit Gent 

Vroege adolescentie is een cruciale leeftijd voor mentale gezondheidspromotie. Het MOV-E-STAR project 
beoogt de ontwikkeling en evaluatie van een interventie bestaande uit een zelfregulatie-app, chatbot en 
korte jongerenserie. De chatbot heeft als doel sociale steun te bieden en het engagement met de 
interventie te verhogen. Deze virtuele coach kan vooral een goede bron van ondersteuning zijn voor 
jongeren die nog een weinig gezonde leefstijl hebben. Deze presentatie beschrijft het (participatief) 
ontwikkelingsproces van de chatbot binnen het MOV-E-STAR project. 
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Blitz 5 - 8 
 
 

Margot van der Goot, Amsterdam School of Communication Research 

Het essentiele kenmerk van chatbots is dat mensen een dialoog met deze machines aan gaan zoals 
vroeger voorbehouden was aan menselijke communicatie. Dit leidt tot de vraag: “Hoe ervaren mensen 
chatbots als communicatiepartners?” In deze presentatie poneer ik dat in een implementatietraject van 
chatbots kwalitatief onderzoek behulpzaam is bij het in kaart brengen van het perspectief van gebruikers, 
zoals bij het bepalen van begrippen als antropomorfisme. 
 
 
Silke ter Stal, Roessingh Research and Development  
 
Een uitdaging voor het ontwerp van eHealth applicaties is gebruikers betrokken houden zonder face-to-
face-interactie met zorgverleners. Daarom wordt het inzetten van Embodied Conversational Agents 
(ECAs) onderzocht. Echter zijn er nog veel vragen over het ontwerp van ECAs: Hoe moeten deze ECAs 
eruitzien? Wat voor persoonlijkheden worden gewaardeerd? Hoe worden ECAs beoordeeld op kenmerken 
zoals betrouwbaarheid en expertise? In deze presentatie wordt een promotie0onderzoek toegelicht, 
waarin onderzocht wordt hoe ECAs ontworpen moeten worden om gebruikers betrokken te houden.  
 
 
Michelle Symons, Universiteit Antwerpen  
 
Verschillende mHealth interventies proberen mensen te stimuleren regelmatig te bewegen door gebruik 
te maken van gedragsveranderingsstrategieën zoals; goal setting, het geven van feedback, social 
support, het sturen van cues etc. Vaak zijn dit strategieën die afkomstig zijn uit statische 
gedragsveranderingsmodellen. Wij denken dat het interessant zou zijn om binnen deze strategieën ook 
rekening te houden met dynamische factoren van mensen. In een eerste studie zullen wij onderzoeken 
welke boodschappen mensen het meest aanspreken wanneer ze meer en minder vermoeid zijn en 
waarom. Het opzet van deze studie zal worden toegelicht in de presentatie. 
 
 
Caroline Ischen, Amsterdam School of Communication Research 
 
In de vorm van always-on virtuele assistenten, vinden chatbots hun weg naar ons leven. Dit is vooral 
interessant in een context van gezondheidscommunicatie, omdat chatbots kunnen worden gebruikt om 
(gepersonaliseerde) aanbevelingen te doen. Inzicht in hoe gebruikers deze nieuwe technologie ervaren, is 
daarom een cruciaal element voor het effectief ontwerpen van chatbots voor gezondheidscommunicatie. 
Deze presentatie bevat twee studies die bevestigen hoe het aanbieden van informatie op een 
conversatieve manier (vergeleken met websites, als basislijn) overtuigende resultaten beïnvloedt in een 
context van een aanbeveling voor een zorgverzekering. 
 
 
 
  
 



 

 

  

Praktische informatie 
Het symposium zal worden gehouden bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam, in zaal C10.20 (gebouw C, 10e verdieping). De afdeling Communicatiewetenschap bevindt 
zich op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Het adres van de afdeling 
Communicatiewetenschap is Nieuwe Achtergracht 166 te 1018 WV Amsterdam. In de omgeving is zeer 
beperkte parkeergelegenheid. Het is aan te raden om met het openbaar vervoer te reizen. 
 
Uit richting Utrecht/Duivendrecht: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Utrecht/Duivendrecht, kunt u uitstappen bij het NS-
station Amsterdam Amstel. Vanuit daar kunt u met elke metro richting Centraal Station reizen. Bij 
metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt u de uitgang. De Roeterseilandcampus is zo’n 400 meter 
lopen vanaf deze metrohalte. De UVA-campus wordt aangegeven middels bordjes bij de metro. 
 
Uit richting Schiphol/Haarlem: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Schiphol/Haarlem, kunt u uitstappen bij Amsterdam 
Centraal Station. Vanuit daar kunt u elke metro nemen. Bij metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt 
u de uitgang. De Roeterseilandcampus is zo’n 400 meter lopen vanaf deze metrohalte. De UVA-campus 
wordt aangegeven middels bordjes bij de metro. 

Metrostation 
Weesperplein 

Locatie 
Symposium 
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Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door: 
 

• Het Supreme Nudge Consortium (www.supremenudge.nl)  
• De Research Priority Area Communication - DigiComLab (http://www.digicomlab.eu) 
• De Netherlands – Flanders Communication Association (NeFCA) (http://www.nefca.eu)  
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