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Dashboard
Om een cliënt aan de slag te laten gaan moeten er een paar stappen doorlopen worden via
het dashboard: https://login.psylaris.nl
Deze stappen lichten we hier even toe, zodat je vol vertrouwen aan de slag kunt:

Cliënt aanmaken • Behandeling aanmaken • Synchronisatie met VR-bril

Stap 1: Cliënt aanmaken
Eerst gaan we de cliënt toevoegen aan het systeem.
•

Klik op Cliënt aanmaken onder Quick access, of

•

Vul bij Naam de identifier in waaronder de cliënt bekend is, bijv. een dossiernummer:

•

Klik op de knop Cliënt aanmaken om te bevestigen.

•

Je hebt zojuist succesvol de cliënt toegevoegd!

op de pagina Cliënten:

Stap 2: Behandeling aanmaken
De cliënt die we zojuist hebben aangemaakt, gaan we nu toewijzen aan een behandeling.
Aan deze behandeling geven we instellingen mee.
•

Klik op Behandeling aanmaken onder Quick access, of

•

Controleer of onder Producten EMDR-VR geselecteerd is:

•

Selecteer de cliënt die je zojuist hebt aangemaakt:

op de pagina Behandelingen.

Tip: Je kunt deze gemakkelijk vinden door ernaar te
zoeken via het tekstveld van dit dropdownmenu.

•

Selecteer de bril waarmee deze cliënt aan de slag gaat:
Tip: Het brilnummer staat duidelijk aangegeven op de bril met een stikker.
Is dit niet meer het geval, neem dan contact op met de projectleider.

•

Selecteer het werkgeheugen profiel:
Dit is een grove inschatting van welke mate van werkgeheugenbelasting de
cliënt aankan. In de meeste gevallen is Gemiddeld de juiste keuze.

•

Controleer even of de instellingen kloppen.
Op de laatste pagina leggen we uit wat deze instellingen precies betekenen.

•

Als alles goed uitziet, kun je op Behandeling aanmaken klikken:

Stap 3: Synchronisatie met VR-bril
De instellingen worden nu verstuurd naar de headset.
De VR-bril probeert op 2 momenten verbinding te maken:
1. Wanneer de EMDR-VR applicatie wordt opgestart.
2. Wanneer de EMDR-VR sessie wordt opgestart.
Totdat één van bovenstaande acties heeft plaatsgevonden, zal de volgende melding op het
scherm blijven staan:

Op het moment dat de verbinding gemaakt is en de instellingen verstuurd zijn, verandert
deze melding naar:

Wanneer de cliënt de eerste keer aan de slag gaat met de bril in de behandelkamer, is dat
hét moment om ook de instellingen naar de bril te sturen.
Mocht er geen connectie tot stand komen, controleer dan of:
•
•

Het wifi werkt, en
Nummers matchen van VR-bril en geselecteerd apparaat.

De instellingen
Algemeen:
Maximale sessieduur

De applicatie zorgt ervoor dat binnen dit tijdsbestek de
sessie positief wordt afgerond

Balletjestaak:
Duur
Snelheid
Pad
Combineer met
reactietaak
Onvoorspelbaar
traject

De duur van de balletjestaak in seconden.
De snelheid van het balletje, waarbij 1 het gemiddelde is.
Keuze tussen lineair, ellips, of stuiter.
Bovenop de balletjestaak wordt nu ook de reactietaak
gepresenteerd voor extra werkgeheugenbelasting.
Balletje wisselt onvoorspelbaar van richting; minder
interessant bij stuiter pad dat van nature onvoorspelbaar is.

Combineer met klikjes

Tijdens de balletjestaak worden bilaterale klikjes afgespeeld.

Wisselende kleur

Het balletje verandert van kleur. Een extra taak voor de cliënt
kan zijn deze kleur voor zichzelf te benoemen.

Reactietaak:
Duur
Feedback

De duur van de reactietaak in seconden.
Toont na elke reactie of deze juist of onjuist was. Sommige
cliënten raakten afgeleiden wanneer ze dit niet wisten.

Audio:
Duur
Buzzer

De duur van de bilaterale klikjes taak in seconden.
Speelt op onregelmatige momenten een zoemer-geluid af,
waar verder niet op gereageerd hoeft te worden.
Belangrijk om dit met de cliënt af te stemmen!

