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Een kansrijk leven voor gezinnen 
door radicaal nieuwe oplossingen te 

creëren en accelereren in hun 
belevingswereld en zo alternatieven 

te bieden voor jeugdhulp 
 







 
Yuno can help youngsters in closed youth care  
to learn to regulate their emotions so that they can 
reintegrate faster into society. 
 

 
Technology + human factors 

 

Presentator
Presentatienotities
Yuno is een project dat zowel technologie als menselijke factoren inzet met als doel om jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen meer inzicht in en controle over hun eigen emoties te geven zodat zij sneller kunnen herintegreren in de samenleving. 
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PROBLEEMWanneer jongeren de instelling binnenkomen, nemen ze stress mee vanuit de thuissituatie. Vervolgens loopt deze stress op door het gedwongen opgesloten zitten in de Koppeling. Goed met deze stress omgaan is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend.
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Deze constante staat van stress en frustratie vergroot ook de kans op agressie, wat gevaar oplevert voor de instelling, de andere jongeren en het personeel. En voor de jongere zelf, die dit niet wil maar hier geen controle meer over heeft. Geweldadige incidenten kunnen negatieve invloed hebben op de duur van de opname in de instelling. Yuno gaat een rol spelen in het verminderen van deze symptomen van stress, en maakt daarmee ruimte voor de begeleiders om samen met de jongeren te werken aan de onderliggende oorzaken.  



Yuno will play a role in the decreasing of  
these stress symptoms, making it 

possible for them to work together with 
their supervisors on the underlying 

causes of  stress. 
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Yuno gaat een rol spelen in het verminderen van deze symptomen van stress, en maakt daarmee ruimte voor jongeren om samen met begeleiders te werken aan de onderliggende oorzaken.



Step 1. Awareness 
Recognize stress 

Step 2. Action 
Do something about it 
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Yuno zal de jongeren helpen om in twee stappen meer controle over eigen emoties te krijgen. Stap één is bewustwording van de momenten waarin stress oploopt. De tweede stap is het aanleren hoe je het stressniveau weer omlaag kunt brengen. 



Step 1. Awareness 
Recognize stress 



Empatica E4 
 
Internal testing 
 
- Very expensive  
- The most accurate so far 
- Need to be tightly attached to 

work properly 
- Battery life not sufficient in 

constant streaming mode 
- API is not developed yet 
- Developing team non-responsive 
 



Spire 



Empatica E4 Spire 

Price $1,690 $99 

Accuracy ++++ ++ 

Comfort - +++ 

Battery life - ++ 

API - + 

Harware  
choice 



 
 

Step 1. Awareness 
Recognize stress 
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Slide 6: STAP 1Voor stap één biedt biofeedback veel kansen. Biofeedback is het geven van real-time informatie over het stressniveau. Dit kan gedaan worden door veranderingen in fysiologische maten van stress te meten en door de sturen naar de jongere. Op het moment dat een jongere een trilnotificatie ontvangt over zijn hoger wordende stress, zal hij zich bewust worden van de stress. Het betrouwbaar meten van stress is een vrij nieuwe technologie die nog volop in ontwikkeling is op het gebied van hardware en software. Op dit moment is de Empatica armband de enige die real-time stress meet. In de bijbehorende app kan het stressniveau bekeken worden. Deze geeft echter geen feedback. Er zal daarom een eigen app ontwikkelt worden die dit wel kan. Dit geeft bovendien mogelijkheden om de verdere ontwikkeling van de stress metende technologie te sturen. NOTE: This kan in simpele taal uitgelegd worden…





Youngsters Supervisors 
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Slide 7: YUNO-APPVoor de Koppeling is het belangrijk dat de jongeren een melding krijgen wanneer ze gestrest worden, dat ze met een knop in de app om hulp kunnen vragen, en dat ze achteraf op een simpele manier overzicht over hun stresspieken kunnen krijgen. De begeleiders moeten in hun versie van de app in een blik kunnen zien hoe het gaat met de stressniveaus van de jongeren die zij begeleiden en moeten meldingen kunnen ontvangen wanneer een jongere flink in de stress schiet.  



Step 2. Action 
Do something about it 
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Slide 8: STAP 2Voor stap 2 is een van te voren geschreven actieplan nodig. De jongere kan bij oplopende stress samen met een begeleider, of in een later stadium zelf, de van te voren afgesproken acties ondernemen om het stressniveau weer omlaag te krijgen. In de pilot die we binnenkort in de Koppeling gaan draaien kunnen we ontdekken hoe de biofeedbackinformatie het beste ingezet kan worden om de begeleiders te ondersteunen in hun werk.
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PILOT 1 
 

PILOT 2 
 

PILOT 3 
 

RESEARCH PHASE  
WITH SUPERVISORS 
 

APPDEVELOPMENT 
 

RESEARCH PHASE 
WITH YOUNGSTERS 
 

ROLL OUT 
 

Training 
Spire-app 
Vragenlijst 
Evaluatie 

Training 
YUNO-app 
Vragenlijst 
Evaluatie 

Training 
YUNO-app 
Vragenlijst 
Evaluatie 

Supervisors 
 

Supervisors 
 

Youngsters 
 

Planning 
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Slide 9: YUNO TOEKOMSTNadat Yuno in de Koppeling draaiende is, kan het concept ingezet gaan worden in andere organisaties waar stressniveaus hoog kunnen oplopen. In Nederland zijn er veertien gesloten jeugdzorginstellingen, maar er zijn er nog veel meer in de rest van Europa of in de VS. Naast de jeugdzorg zijn er nog vele andere mensen die gebaat zijn bij stressvermindering. Maar het kan ook gebruikt woorden in een bredere context, zoals bij de classroom of bij pleegzorg etc… 
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Maar het kan ook gebruikt woorden in een bredere context, zoals bij de classroom of bij pleegzorg etc… We kunnen deze oplossing in andere instellingen implementeren en aanpassen aan de behoeftes van de instelling maar ook in een bredere context.We denken aan het licensing model. 



Team 

Gabriela Aguirrezabal 
Designer 
 

Gianna Marsman 
Researcher 

Eve de Rooij 
Project Manager 

Marjan Meijer 
Koppeling Liason 

Michele De Bruyn 
App Developer  
 

Lars Böhm 
Developer 



Expertise over: 
 
Biofeedback 
Similar projects and best practices 
Stress regulation strategies 
 

Needs: 
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Expertise over:



Thank you! 
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