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Laat je brein positief beïnvloeden door Augmented Reality in
Leeuwarden
Leeuwarden –Hoe zit je eigen brein eigenlijk in elkaar? En op welke manieren kan het positief
beïnvloed worden? Ontdek de paden in je brein én in Leeuwarden met de Hoofd-Stad app. Deze app
laat je de leukste en spannendste plekjes van Leeuwarden ontdekken en terwijl je dat doet, worden je
hersenen op een positieve manier beïnvloed. Klaar om zowel je brein als Leeuwarden te ontdekken?
De Hoofd-Stad app leidt je middels een wandelroute langs bezienswaardigheden in Leeuwarden en
leert je tegelijkertijd allerlei nieuwe en spannende dingen over je eigen brein. Je past de kennis die je
krijgt direct toe op jezelf, waarmee je als het ware je eigen hersenen “herbedraadt”.
Het initiatief komt van Bernard Maarsingh, psychologisch expert bij Maarsingh & Van Steijn in
samenwerking met GameMakelaar Tjitske Swierstra, allen uit Leeuwarden. Bernard Maarsingh: “Dwalen
door de stad en met behulp van Augmented Reality je brein veranderen, hoe cool is dat?"
Nieuwe dimensie in beleving
De Hoofd-Stad app is een Augmented Reality (AR) wandelroute. Met AR voeg je virtuele elementen
toe aan de werkelijkheid. Door middel van de app zie je door je telefoon of tablet toevoegingen die er
in de echte wereld dus niet echt zijn. Zo zorgt AR voor een nieuwe dimensie in beleving en krijgen
bezienswaardigheden een charmante twist.
Zo kom je langs het standbeeld van Mata Hari en stapt zij van haar sokkel. Ze vertelt je iets over haar
turbulente leven als Friese exotische danseres en nodigt je uit om samen met haar een oefeningetje
“Fake it ‘till you make it” te doen. Ook brengt de route je langs de scheve kerktoren van De Oldehove.
Van nature neigen wij ook scheef te hangen, helaas naar het negatieve. Maar de Oldehove leert je
hoe je emotioneel weer recht komt te staan...
Mindset veranderen met Augmented Reality
De app wordt gemaakt door AR expert Dutch Rose Media in Eindhoven. Oprichtster Natasja Paulssen:
“De toegevoegde waarde van Augmented Reality wordt steeds zichtbaarder. Met AR kan zoveel meer
dan alleen een spelletje of entertainment toepassing. De Hoofd-Stad app is een goed voorbeeld van
hoe AR een psychologische impact kan hebben. AR kan op deze manier goed ingezet worden om een
mindset te veranderen.”

Lancering tijdens de Dutch Design Week
De Hoofd-Stad app zal tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven gelanceerd worden, op vrijdag 28
oktober om 11.30 uur in poppodium de Effenaar. Op die dag wordt bij de AR en VR expositie van het
Hyperspace Collective in de Effenaar namelijk een Health-dag georganiseerd, waar maar liefst 7
projecten op het gebied van AR/VR en health aanwezig zullen zijn. Variërend van een VR platform voor
fysiotherapeuten tot een VR bril waarmee patiënten in een ziekenhuis toch contact met thuis kunnen
leggen.
Hoofd-Stad zal een mooie aanvulling worden op de verzameling AR en VR concepten die momenteel
de psychologische wereld betreden.

