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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie ‘Ouderen met dementie activeren met de Qwiek.up.’ Deze scriptie is geschreven in het kader 
van mijn afstuderen aan de opleiding Communication and Multimedia Design aan de Maastricht Academy of Media, 
Design & Technology, in opdracht van stagebedrijf Qwiek. Van februari 2017 tot en met oktober 2017 ben ik bezig 
geweest met onderzoek, ontwikkeling en het schrijven van de scriptie. 
 
Dit project was een mooie kans om de kennis die ik heb vergaard als ontwerper in te zetten voor de kwetsbare 
mensen in de samenleving. Het gevoel iets te kunnen bijdragen aan het welzijn van ouderen met dementie geeft 
ongelofelijk veel voldoening. 
 
Tijdens het proces hebben een aantal mensen mij geholpen die ik wil bedanken voor hun kennis, steun en 
begeleiding. Qwiek als opdrachtgever die dit onderzoekstraject mogelijk heeft gemaakt en tevens voor een onwijs 
leuke en inspirerende werkplek heeft gezorgd. Mandy Meys als directe begeleider vanuit Qwiek die het project goed 
op de rails heeft gehouden, ook tijdens de periodes waarin het wat minder liep. Tom Luyten die als ankerdocent 
vanuit de opleiding CMD mij heeft begeleid. Zijn eigen ‘Venster’ project heeft voor vertrouwen en inspiratie gezorgd. 
Astrid van Mulken die mij als externe professional heeft begeleid. Haar kennis over de doelgroep, ervaring met 
zorginnovaties en connecties met zorginstellingen zijn van onschatbare waarde. De zorginstellingen Nedermazehof 
(Land van Horne), Peppelrode (Vitalis), Zilverlinde (Zuyderland) en Larisa (Envida) voor de input en het fungeren als 
testlocatie. 
 
Ten slotte mijn ouders en vriendin, zonder jullie was ik niet tot hier gekomen. 
 
Armand Meessen, 

 
Heerlen, oktober, 2017 
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Begrippenlijst 
ADL 
ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Denk bij deze basishandelingen aan bijvoorbeeld eten, 
drinken, bewegen of lichamelijk hygiëne en bepalen de mate waarin je zelfstandig kunt handelen. 
 
Belevingshoek 
Een belevingshoek is een gedeelte in een gang dat inspeelt op de belevingswereld van de bewoner. Je kunt hierbij 
denken aan een werkplaats, kinderkamer of natuurhoek. Bewoners kunnen in deze themahoeken zichzelf 
vermaken. 
 
High- fidelity prototype 
Een high- fidelity prototype is een prototype dat voor gebruikers nagenoeg hetzelfde uitziet als een echt product. 
Testgebruikers worden hierdoor niet afgeleid en kunnen hierdoor realistischer reageren. Een high- fidelity 
prototype kan gebruikt worden om een product in een gecontroleerde omgeving te testen kan worden voordat echte 
gebruikers ermee aan de slag gaan. Dit voorkomt dat een merk of bedrijf beschadigt raakt als er negatieve ervaringen 
met het product zijn.  
 
MMSE 
MMSE is een korte set van vragen om het cognitief functioneren van een persoon te testen. Dit kan echter niet 
gebruikt worden ter diagnose, zoals bv. voor mensen met dementie, maar dient meer als indicatie. 
 
No Fourth Wall 
The Fourth Wall is een term uit de theaterwereld. Duid op de (vierde) inzichtbare muur aan de voorkant van het 
podium. De andere drie muren zijn de zijkanten en de achterkant van het podium. Het publiek kan door deze 
inzichtbare muur kijken maar voor de personages op het podium is deze dicht. Als personages deze muur wel 
doorbreken en met of naar het publiek acteren, spreek je van Breaking The Fourth Wall. Dit begrip wordt ook bij 
andere vormen van fictie gebruikt zoals film, televisie, stripverhalen, videospellen en literatuur. Recente 
voorbeelden van Breaking The Fourt Wall zijn televisieserie House of Cards en de film Deadpool. Een stap verder is 
No Fourth Wall. Indien het breken van The Fourth wall essentieel is en het op zou vallen zijn indien het niet aanwezig 
zou zijn spreek je van No Fourth Wall. Een goed voorbeeld hiervan is de kinderanimatieserie Dora. Het hele punt van 
deze serie is de interactie tussen de personages en het publiek en zou, zonder deze opzet, iets totaal anders zijn. 
 
Overdracht 
Tijdens de overdacht draagt de ene zorgprofessional de verantwoordelijkheid van de cliënt over aan de andere 
zorgprofessional. Dit gebeurt meestal tijdens de wisseling van een dienst. 
 
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is verlichting of verzachting van pijn en is de tegenhanger van curatieve zorg waar het doel genezing 
is. Het is een benadering die de kwaliteit van leven van de patiënten verbeterd op zowel lichamelijk, psychologisch 
en spirituele niveau. Palliatieve zorg is er voor mensen met een levensbedreigende aandoening. 
 
Raspberry pi 
Raspberry pi is een singleboardcomputer. Kenmerkt zich door een lage aanschafprijs en een open hardware 
structuur. 
 
Reminiscentie 
Reminiscentie is in de context van dit onderzoek een vorm van hulpverlening. Een hulpverlener haalt herinneringen 
en gebeurtenissen van vroeger op aan hand van beelden, tekst, geluid of een gesprek. 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cdbHQZ9EuM0
https://www.youtube.com/watch?v=QfPsRh8G0vA
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Samenvatting 
Onze samenleving is aan het vergrijzen. Hierdoor stijgt het aantal mensen met dementie (op dit moment ruim 
270.000 personen). Door de ongeneselijke aard van de ziekte ligt de focus bij palliatieve zorg, in Nederland vaak in 
de vorm van belevingsgerichte zorg. Bij belevingsgerichte zorg wordt gekeken hoe de cliënt de dementie ervaart en 
hoe de zorginstelling hiermee om kan gaan. De laatste tijd zijn er echter geluiden uit de zorg dat het zorgpersoneel 
overbelast is en onder tijdsdruk staan, waardoor de beleving van de cliënten in het gedrang komt.  
 
Qwiek is een bedrijf dat zich bezighoudt met deze problematiek. Het ontwikkelt en verkoopt zorginnovaties, 
waaronder de Qwiek.up. De Qwiek.up is een projector die beelden op het plafond of muren kan projecteren in 
combinatie met geluid. De Qwiek.up wordt nu vooral gebruikt om mensen te laten ontspannen, maar men is ook 
zoekende naar activerende toepassingen. Dit leidt tot de centrale vraag van dit onderzoek:  
 

Hoe moet de Qwiek.up worden ingezet om ouderen met dementie te activeren en 
interactie uit te lokken zonder dat hierbij professionele begeleiding nodig is?  
 
Om te onderzoeken wat mogelijk is om mensen met dementie te activeren aan de hand van de Qwiek.up, is er een 
onderzoek en ontwerptraject uitgevoerd. Een doelgroeponderzoek, productanalyse en een analyse van vergelijkbare 
producten zijn uitgevoerd om problemen en mogelijkheden te boven water te krijgen. Aanvullend veldonderzoek, 
interviews en literatuurstudie zijn uitgevoerd om ten slotte antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven. Op basis 
hiervan zijn concepten ontworpen gebaseerd op brainstormsessies, die later werden geëvalueerd door 
zorgprofessionals.  
 
Drie concepten zijn op een low- fidelity manier getest onder 10 verschillende cliënten in twee zorginstellingen. Door 
middel van videocontent konden de gebruikers een verjaardag vieren, instrumentenbingo spelen en herinneringen 
ophalen tijdens een verhaal over een bruiloft. De resultaten van de observatie bleken positief en wezen op activatie 
onder de cliënten. De cliënt direct aanspreken middels POV tijdens de verjaardag lijkt hierbij voor de meeste 
activatie te zorgen. Op basis van deze evaluatie en gesprekken met zorgprofessionals, is er gekozen voor een 
definitieve richting van de nieuwe belevingsmodules.  
 
Om niet alleen het onderwerp, maar ook de manier van content presentatie te valideren, is er gekozen om naast de 
verjaardag ook een dierentuin belevingsmodule te ontwikkelen. Beiden zijn middels een high- fidelity prototype 
ontwikkeld, geëvalueerd onder zorgprofessionals en getest onder de doelgroep. Deze nieuwe belevingsmodules, 
verjaardag en dierentuin, beoogden activiteit onder de doelgroep zonder dat hier professionele begeleiding bij nodig 
is. 20 van de 23 testpersonen houden de aandacht vast tijdens de nieuwe belevingsmodules en vertonen allemaal 
een vorm van activatie.  
 
Indien de belevingsmodules aansluiten op de persoonlijke beleving van de cliënt en aangeboden worden in een 
interactieve POV vorm, is verhoogde activatie zichtbaar. Ieder persoon heeft immers andere voorkeuren.  
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Inleiding 
Iedereen vergeet weleens iets, maar in sommige gevallen kan er meer aan de hand zijn. Het verschil tussen last 
hebben van je geheugen en dement worden ligt volgens prof. Dr. Frans Verhey: “… daar waar er ook problemen zijn 
met het dagelijks functioneren.” (Pennarts, 2015).  
 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de 
ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%) (Alzheimer- Nederland, 2016). Bij mensen met 
dementie gaan zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen kapot. Deze achteruitgang kan snel gaan, maar er 
zijn ook mensen die jarenlang nog gewoon kunnen functioneren. Uiteindelijk raken ze ernstig verzwakt en sterven 
dan aan een ziekte of infectie. Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 
 
Veel mensen hebben een familielid of een naaste die aan het dementeren is. In Nederland zijn er meer dan 270.000 
mensen met dementie. Door de vergrijzing van de samenleving zal dit cijfer flink gaan stijgen. Verwacht wordt dat 
er in 2040 een half miljoen mensen zullen leven met dementie. Er zitten ruim 70.000 mensen met dementie in 
verpleeg-  of verzorgingshuizen (Alzheimer- Nederland, 2016). 
 
Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen, genezen en behandelen van de ziekte. Uit een artikel op 
Deltaplan Dementie blijkt dat er nu nog geen geneesmiddelen zijn voor dementie. “Op termijn kunnen we wellicht 
iets aan het beloop van de ziekte doen, maar ik geloof niet dat genezing realistisch is” zegt Prof. dr. Frans Verhey 
(Deltaplan Dementie, 2017). Naast het gebruik van medicatie zijn er behandelingen mogelijk die een positief effect 
hebben. Stichting Alzheimer geeft aan dat het aan het werk zetten van de hersenen een positief effect heeft op 
mensen met dementie (Alzheimer- Nederland, 2013). ‘Rust, roest’ geldt dus ook bij dementie. De dag door met 
dementie beaamt dat het essentieel is om bezig te blijven en de hersenen te voeden. Dit voorkomt een snellere 
achteruitgang (De dag door met dementie – Anneke van der Plaats, Dick Kits). 
 
“Het kan gebeuren dat je 's nachts in je eentje de zorg hebt voor 33 bewoners, van wie sommigen met een psychische 
stoornis.” (NOS.nl, 2016). 96% van de medewerkers in de zorg maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de zorg 
en 60% van de zorgmedewerkers heeft het gevoel te weinig tijd voor de cliënten te hebben (Algemeen Dagblad, 2016). 
Uit een enquête van het CBS en TNO onder werknemers in Nederland geeft blijkt het zorgpersoneel verreweg de hoogste 
werkdruk te ervaren (NOS, 2016). Een recent rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voegt daaraan toe 
dat zorgpersoneel heel bevlogen bezig is maar onvoldoende kennis heeft in omgang met mensen met dementie 
(Diemen- Steenvoorde, 2016). 
 
Deze geluiden uit de zorgsector zijn voelbaar voor de ouderen met dementie in zorginstellingen: Gedurende de dag 
zijn er maar een beperkt aantal contactmomenten waarin zij geprikkeld kunnen worden omdat de verpleging te 
weinig tijd heeft. Daarbij neemt de zelfstandigheid en het eigen initiatief ook af bij mensen met dementie. 
Uiteindelijk verliezen ze dit zelfs helemaal (Plaats & Kits, 2016). Dit maakt deze groep kwetsbaar voor passiviteit. Als 
er met een bezoek van familie, kennissen of niet professionele begeleiding iets gecreëerd kan worden om deze 
passiviteit te doorbreken en te activeren op een laagdrempelig niveau zonder dat hierbij verpleging nodig is, is 
daarmee veel winst te behalen. 
 
Opdrachtgever 
Bij Qwiek creëren ze belevingen in zorginstellingen waar je als oudere met dementie naar uit kunt kijken. Dit doen 
ze aan de hand van interactieve, technologische installaties, waaronder de Qwiek.up. De Qwiek.up is een multi-
inzetbaar product dat een audiovisuele beleving geeft door middel van projecties op de muur of het plafond. De 
beschikbare content wordt in de vorm van belevingsmodules aangeboden. Er is echter opgemerkt dat sommige 
belevingsmodules over het algemeen minder gebruikt worden. Daarnaast is er een grote variatie zichtbaar in welke 
belevingsmodules bij welke personen aanslaan. Qwiek wilt dan ook onderzoeken hoe zij voor deze doelgroep een 
betekenisvol moment kan creëren door middel van content afgesteld op de individuele behoeften, met als doel de 
cliënten mentaal te prikkelen en te activeren zonder dat er gespecialiseerde professionele begeleiding nodig is. 
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Onderzoeksopzet 
Probleemstelling 
Binnen dit afstudeerproject wordt de volgende centrale vraag gehanteerd: Hoe moet de content van de Qwiek.up 
worden ontworpen en ingezet om ouderen met dementie te activeren en interactie uit te lokken zonder dat hierbij 
professionele begeleiding nodig is? 
 
Doelstelling 
De doelstelling bij het afstudeerproject is: Eén of meerdere volledig functionerende belevingsmodules te 
ontwikkelen voor de Qwiek.up waarbij activering van en interactie met de doelgroep centraal staan. 
 
Deelvragen 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken worden onderstaande deelvragen gehanteerd.  
1. Wat zijn de eigenschappen van de ouderen met dementie in zorginstellingen? 
2. Hoe wordt de Qwiek.up op dit moment gebruikt bij mensen met dementie? 
Welke rol heeft de soort content daarin? 
3. Wat zijn de succesfactoren van vergelijkbare projecten voor ouderen met dementie waarin activering centraal 
staat? 
 
Scope 
De scope van het project geeft antwoord op de vraag: Waar begint het project en waar houdt het voor mij op? Hierdoor 
worden onduidelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vermeden en kunnen er geen misverstanden 
ontstaan over de inhoud van het project. 
 
Gericht op ouderen met dementie in zorginstellingen gelegen in Limburg valt binnen de scope van het project: 
 

• Onderzoek naar de doelgroep. 

• Onderzoeken hoe de Qwiek.up op dit moment wordt gebruikt bij mensen met dementie. 

• De rol die het soort content heeft bij de Qwiek.up daarin bestuderen. 

• Bestuderen van gerelateerde projecten. 

• Ontwikkelen van een module waarin activering en beleving centraal staat 

• Effecten van deze nieuwe module testen. 

Stakeholders 
Primaire stakeholders 
Ouderen met dementie in zorginstellingen 
De primaire belanghebbenden van dit project zijn ouderen met dementie als zijnde gebruikers van de Qwiek.up. 
Deze gebruikers hebben een goede balans in prikkels nodig. Over-  of onder prikkeling komt vaak voor. Dit kan 
leiden tot onbegrepen gedrag en heeft invloed op het welzijn (Plaats & Kits, 2016). Het is daarom van belang om de 
juiste prikkels, via de Qwiek.up, aan te bieden die passen bij individuele gebruikers, rekening houdend met bv. de 
huidige fase van dementie. 
 
Secundaire stakeholders 
(Professionele) begeleiding 
Daarnaast is er voor de begeleiding van de ouderen met dementie de rol van initiatiefnemer weggelegd. Een sessie 
met de Qwiek.up start altijd met een begeleider. Dat kan door professionele begeleiding vanuit de zorginstelling of 
niet professionele begeleiding zoals familie, kennissen of vrijwilligers. 
 
Begeleiders worstelen met het stimuleren en activeren van cliënten met dementie. Een oplossing bieden in de vorm 
van de Qwiek.up werkt al bij sommige zorginstellingen. Soms is er echter sprake van niet goed afgestemde content 
ten aanzien van de cliënten. Enerzijds omdat de begeleider niet weet wat bij de cliënt past en anderzijds omdat de 
aangeboden content niet interactief is of niet aansluit bij de cliënt.  
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Deliverables 
Aan het einde van het project zal worden opgeleverd: 
 
High fidelity prototype 
De voornaamste doelstelling van het project is dat er inzetbare content voor de Qwiek.up wordt ontwikkeld. Deze 
content wordt aangeboden in de vorm van ‘belevingsmodules’. Ten tijde van het onderzoek worden er een aantal 
prototypes ontwikkeld. Het prototype dat het meeste potentie heeft zal worden doorontwikkeld tot één high fidelity 
belevingsmodule. Dit is een prototype dat dicht tegen het uiteindelijke product aanzit en gebruikt kan worden om 
conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren ten aanzien van het ontwikkelen van een afgewerkte 
belevingsmodule. 
 
Scriptie 
De scriptie zal de volledige verslaglegging per fase van het onderzoek bevatten en zal per fase bevindingen, 
conclusies en een onderbouwing beschrijven. 

Opzet scriptie 
Binnen de opleiding CMD gaan we bij het afstudeertraject niet alleen uit van een traditioneel scriptie document 
maar ook van een product dat voortkomt uit het onderzoek. Dit traject wordt voornamelijk door het AdORE- model 
vormgegeven. Dit model bestaat uit 4 fases: analysefase, ontwerpfase, realisatiefase en evaluatiefase. De scriptie 
wordt dan ook in deze 4 hoofdstukken ingedeeld. 
 
Analysefase 
In het analysehoofdstuk wordt het communicatieprobleem geanalyseerd. De bijbehorende probleemstelling en 
deelvragen worden hier beantwoord. Deze conclusie zal dan de ontwerpvoorwaarden voor het product bepalen.  
 
Ontwerpfase 
Vervolgens wordt in de ontwerpfase het gehele ontwerpproces van het product omschreven. Aan de hand van 
schetsen en storyboards worden de inhoud en de vorm van het product bepaald. Tussentijds wordt er getest onder 
de gebruikers om definitieve keuzes te kunnen maken voor het uiteindelijke ontwerp. 
 
Realisatiefase 
Tijdens de realisatiefase wordt het idee dat in de ontwerpfase tot stand komt uitgewerkt tot het eindproduct, in dit 
geval een high- fidelity prototype. 
 
Evaluatiefase 
In de evaluatiefase wordt gekeken naar de effecten van het high fidelity eindproduct aan de hand van observaties. 
 
De scriptie wordt afgesloten met een conclusie, bijbehorende aanbevelingen en een reflectie over het verloop van 
het gehele project. 
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1. Analyse 
In de analyse worden de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Deze deelvragen worden beantwoord aan de 
hand van interviews, enquêtes, literatuuronderzoek en observaties. Deze antwoorden dragen bij het opstellen van 
de ontwerpeisen voor het eindontwerp. 

1.1 Wat? 

De primaire stakeholders van dit onderzoek zijn ouderen in zorginstellingen met dementie. Eigenschappen die 
hiermee gepaard gaan, worden in dit hoofdstuk onderzocht om de doelgroep te begrijpen en te achterhalen 
waarmee in het ontwerp rekening dient te worden gehouden. Om inzicht te krijgen in de doelgroep hebben er 
observaties plaatsgevonden tijdens sessies met gebruikers van de Qwiek.up, en is/zijn er literatuur en experts 
geraadpleegd. 
 
1.1.1 Dementie 
De gebruikersgroep waar de Qwiek.up zich op richt, bewoners met dementie in zorginstellingen, heeft te maken met 
een verstoring in het cognitief functioneren van de hersenen. Verbindingen in de hersenen raken verloren en 
hersencellen raken langzaam vernietigd. Men spreekt van dementie als er aanzienlijke verstoring optreedt in het 
dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld op het werk, het huishouden of in het onderhouden van relaties (Eulderink et 
al, 2008). 
 
 

Het brein is een verzamelnaam voor het centrum van zenuwstelsel 
onder de schedel. Dit brein bestaat uit vier lagen. Het onderbrein 
met laag één en twee en het bovenbrein met laag drie en vier. Deze 
vier lagen vormen zich in de baarmoeder en zijn bij geboorte 
volgroeid en leeg (Plaats & Kits, 2016). 
 

     *1 
 
 

In het eerste levensjaar vult laag één zich met de primaire 
levensfuncties: honger, pijn en reflex. Tussen het tweede en vijfde 
levensjaar vult laag twee zich met impulsen en na- aap gedrag. Het 
vullen van laag drie en vier begint ergens tussen het vierde en vijfde 
levensjaar. Hier zitten complexe taken als denken en kiezen. In de 
vierde laag zitten de moeilijkste taken: iets beginnen, volhouden en 
goed beëindigen. Pas rond het 24e levensjaar is het brein volgroeid, 
dit verklaart ook pubergedrag tot die tijd (Plaats & Kits, 2016). 

  
 

Laag één en twee zijn de emotionele lagen. Over spontaan gedrag 
denken we niet na en komt voort uit prikkels, bv.  een kopje koffie op 
het station bestellen of in huilen uitbarsten. Daartegenover staan de 
rationele lagen drie en vier, waardoor we prikkels kunnen relativeren 
en ons focussen op de lange termijn, bijvoorbeeld op voorhand koffie 
vanuit thuis meenemen (Plaats & Kits, 2016). 

  
 
 
 
 
 
*1 | De afbeeldingen zijn slechts bedoeld ter illustratie. 

 Onderbrein 

Bovenbrein 

2e – 5e 
levensjaar 
1e levensjaar 

^^^ 

24e levensjaar 

 Emotioneel 

Rationeel 
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De vier lagen in ons brein zorgen ervoor dat we prikkels kunnen 
verwerken. Onderin laag één komen prikkels binnen en sorteert het 
brein op zintuigelijk niveau. Vervolgens gaan de prikkels naar laag 
twee waar ze geordend worden. Nadat alles op een rijtje is gezet gaan 
we in laag drie erover nadenken wat we ermee willen doen. Tevens zit 
onderin laag drie het ‘Sensore Ordening Systeem’, een filter die 
ervoor zorgt dat we niet overprikkeld raken. Als laatste maken we in 
de vierde fase een keuze. Dit gebeurt heel snel en meestal instinctief 
(Plaats & Kits, 2016). 

 
 
Alle eerdergenoemde functies in ons brein zijn onmisbaar om te 
functioneren als persoon. Bij de ontwikkeling van dementie wordt 
hersen lagen drie en vier aangetast, laag één en twee blijven intact. 
Hierdoor gaat het functioneren achteruit totdat we niet meer 
zelfstandig kunnen handelen. (Plaats & Kits, 2016) 

 
 
Symptomen van dementie 
De symptomen die optreden bij het dementiesyndroom staan beschreven in tabel 1, maar bij het ontstaan van 
dementie gebeurt er nog iets. Als dementie intreedt, verdwijnt de mogelijkheid om nieuwe mentale situaties op te 
slaan. Dat de dochter langs is geweest, weet men de dag erna niet meer. Daar bovenop verliest de persoon de mentale 
plaatjes van de afgelopen 10 jaar. Dit groeit naar de afgelopen 20 jaar, 30 jaar en zo verder, totdat de persoon een 
mentaal gebied heeft van 0 tot het 20- 25e levensjaar. (Plaats & Kits, 2016) Dick Swaab onderstreept dit ook in zijn 
boek: “Men weet niet meer wat er kortgeleden is gebeurd maar kan zich haarfijn details van vroeger herinneren, 
zoals een feestje op de lagere school.” (Swaab, 2011)  
 
Tabel 1 -  Symptomen van het dementiesyndroom 

Stoornissen in het geheugen 
Gestoorde oriëntatie 
Verminder abstractievermogen 
Afasie, agnosie, apraxie 
Oordeel-  en kritiekstoornissen (decorumverlies) 
Stemmingsstoornissen (depressie, angst, euforie) 
Hallucinaties (meestal visuele)  
Stoornissen in vorm en beloop van het denken (incoherentie, traagheid) 
Waandenkbeelden (vooral paranoïde) 
Gedragsstoornissen (verbale en fysieke agressie, motorische onrust, gillen, zeldzamer: seksuele ontremming) 
Incontinentie voor urine en ontlasting 

(Aangepast van Eulderink et al, 2008, p. 154)  
 
Zoals aangegeven in de introductie is dementie een verzamelnaam voor een aantal symptomen. Deze symptomen 
kunnen worden veroorzaakt door verschillende ziektes. De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie zorgen 
samen voor  86% van de dementie gevallen (Alzheimer- Nederland, 2016). Het verschil tussen deze twee zit hem in 
het beloop van de ziekte. Bij de ziekte van Alzheimer is er een geleidelijke achteruitgang terwijl bij vasculaire 
dementie dit trapsgewijs gebeurt (Eulderink et al, 2008). 
 
Het proces van dementie  
Het ziekteproces van dementie is niet te behandelen. Daarom ligt de focus bij ouderen met dementie op palliatieve 
zorg ofwel het verbeteren van het welzijn en dagelijks functioneren van de cliënten. Een manier om dit te doen, is 
om de intacte functies van de ouderen zo lang mogelijk te blijven benutten (Loghum, 2008). Die focus, op wat er wel 
nog mogelijk is, heet belevingsgerichte zorg, geeft Astrid van Mulken aan. Bij belevingsgerichte zorg wordt gekeken 
naar hoe de cliënten dementie beleven om zo de kwaliteit van leven te beteren. Dit zorgt ervoor dat er een 
onderscheid van vier fases gemaakt kan worden. Zorgpersoneel kan daarmee de zorg aanpassen naar de behoefte 
van de cliënt die samengaat met de fases (tabel 2) (Hamer & van Mulken- Kurvers, 2008). 
 
 
 

Ordenen 

Sorteren 

Denken (SOS) 

Kiezen 

 

 Onaangetast 

Verminderd 
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Tabel 2 -  Dementiestadia: Fasen in de ik- beleving 
Fase Fase omschrijving 
Fase 1: 
Bedreigede- ik 
MMSE- score: 8- 23 
 

Mensen voelen zich in deze fase van dementie bedreigd door het geheugenverlies en cognitieve 
stoornissen. Zijn vaak angstig en houden dit zoveel mogelijk verborgen en houden de schijn op dat er 
niets aan de hand is. Ze maken een gespannen indruk en zijn achterdochtig op nieuwe 
gebeurtenissen. Proberen vat te houden op hetgeen dat er om hen heen gebeurt. Ze voelen zich 
daardoor bedreigd, vandaar ook het bedreigde- ik.  
 
Het begrip en de communicatie zijn nog vrij goed. Praten graag over vroeger (reminiscentie) en willen 
met respect benaderd worden. Het stimuleren om nog zoveel mogelijk (zelf) te doen, is in deze fase 
nog mogelijk en wenselijk.  

Fase 2: 
Verdwaalde- ik 
MMSE- score: 4- 7 
 

In deze fase zijn mensen gedesoriënteerd in tijd, locatie en persoon. Mensen vertonen 
machteloosheid en kunnen gaan lopen zonder direct doel (loopdrang). Spreken gaat moeizaam, 
woorden worden niet gevonden en houden daarom zinnen kort. Hierdoor is het moeilijk te volgen 
waar mensen het over hebben. Er kan in deze fase van dementie vervelend gereageerd worden, dit is 
vaak resultaat van desoriëntatie en het impulsief vanuit emotie reageren. Maken een verdwaalde 
indruk, vandaar ook het verdwaalde- ik. 
 
Contact maken is mogelijk indien er rustig, langzaam, in niet complexe zinnen, met oogcontact en 
lichte aanraking gecommuniceerd wordt. Structuur in tijd, plaats en persoon is belangrijk en biedt 
handvaten hiervoor. (Plaats & Kits, 2016) 

Fase 3: 
Verborgen- ik 
MMSE- score: 0- 3 
 

De ik- beleving van de mensen lijkt te verdwijnen in deze fase en verdwijnen in hun eigen wereld. Er 
wordt weinig tot geen contact meer gemaakt, lopen gaat moeizaam en de meeste mensen raken in 
deze fase rolstoelafhankelijk. Hierdoor raken ze uiteindelijk volledig afhankelijk van de omgeving. 
Door ook de indruk te wekken met rust gelaten te willen worden, leidt het in deze fase vaak tot 
eenzaamheid. Reacties zijn een afspiegeling van onderliggende behoeften en emoties. 
 
Contact maken, is mogelijk op initiatief van de begeleider. Inspelen op de primaire behoeften, 
omgevingsprikkels reguleren, wegnemen van primitieve angst en onrustreflexen zijn een 
mogelijkheid om zorg te leveren. Muziek die past bij de geschiedenis van de ouderen is een van de 
belangrijkste omgevingsinvloedfactoren geworden en kan voor ontspanning zorgen.  

Fase 4: 
Verzonken- ik 
MMSE- score: 0- 3 
 

In de laatste fase lijkt de persoon volledig verdwenen te zijn. Ligt met de ogen dicht op bed en is 
volledig overgeleverd aan de basisbehoefte. Oogcontact kan niet meer gemaakt worden en emoties 
zijn moeilijk waar te nemen.  
 
Inspelen op de gemoedstoestand en zintuigelijke prikkels is een manier om het welzijn nog te 
verbeteren. Muziek uit de belevingswereld van de persoon, intieme sfeer creëren met gedempt licht 
of aantrekkelijke geurtjes. Ook deze mensen het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Incidenteel 
kan er dan nog reactie ontstaan. 

(Hamer & van Mulken- Kurvers, 2008) Kanttekening: dit geldt alleen voor de ziekte van Alzheimer. Bij andere vormen 
van dementie dient deze tabel met enige terughoudendheid gebruikt te worden. 
 
1.1.2 Zorginstellingen: een eerste indruk 
Mijn eerste bezoek aan een zorginstelling was in Weert, bij Nedermazehof 
van de stichting Land van Horne. Deze zorginstelling bestaat uit 5 
kleinschalig wonen afdelingen. Per afdeling zijn er tussen de 5 en 8 
bewoners van een 65+ leeftijd, overwegend meer vrouwen dan mannen. 
Welzijnscoach Ingrid Sijben heeft voor een rondleiding gezorgd.  
 

Wat opvalt op is dat er een 
huiselijke en gemoedelijke sfeer 
heerst. De afdeling heeft een 
gezamenlijke woonkamer, badkamer en individuele slaapkamers. 
Veiligheid is ook een belangrijk punt op deze plek: Keukenkastjes, 
woonkamer en slaapkamer zijn afgesloten en zijn alleen door zorgpersoneel 
te bedienen (de bewoner kan zelf wel uit de slaapkamer). Er zijn oude 
meubels en objecten geplaatst die voor de bewoners voor herkenning zorgen. 
Op de gang, die de afdelingen verbindt, zijn er ook zogeheten 

belevingshoeken gemaakt: Een bushalte en kinderkamer. Gedurende de dag zitten de bewoners voornamelijk in de 
gezamenlijke woonkamer. Het zorgpersoneel is er voor de essentiële taken en zijn meestal alleen verantwoordelijk 
voor meerdere bewoners tegelijk. ’s Nachts zijn ze vaak alleen of met z’n tweeën voor de hele woongroep. Een 
gedeelde activiteitenbegeleider, vrijwilliger of familie zorgt af en toe voor hulp of afleiding. 
 

Figuur 1 - Nedermazehof 

Figuur 2 - Qwiek.up op de afdeling 
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De situatie bij Nedermazehof wordt bevestigd door Erica van de Veerdonk tijdens een presentatie (Veerdonk, 2017) 
over de leefwereld van mensen met dementie in zorginstellingen. Aanvullend geeft zij aan dat bewoners een vast 
dagritme volgen (tabel 3). Om een gunstige omgeving te creëren moet er voldoende te beleven zijn, maar je moet 
oppassen voor overprikkeling. Dus ook bij vrijetijdsbesteding moet er voldoende evenwicht zijn tussen rust en actie. 
Daarbij moeten de bewoners geen dwang of overmacht ervaren en zorgen voor veiligheid die voor geborgenheid 
zorgt. 
 
Het zelf ondernemen van een activiteit ofwel eigen initiatief wordt zoals eerder aangeven in laag 4 van het brein 
geregeld. Dit deel gaat achteruit bij mensen met dementie. Hierdoor starten mensen met dementie zelf niet of 
nauwelijks zelf meer een activiteit ongeacht of ze dit willen of niet. Het aanbieden van een activiteit is dan ook 
essentieel bij mensen met dementie om geprikkeld te blijven. Niet alle activiteiten zijn daarbij geschikt. Er zal naar 
persoonlijke voorkeur gekeken moeten worden, bv. wat deden zij zelf vroeger? Maar ook het niveau van dementie 
beïnvloed de keuze van de activiteit. (Plaats & Kits, 2016) 
 
Tabel 3 – Voorbeeld dagritme zorginstelling 

Tijdstip De sfeer van het dagritme 
07.00 -  11.00 Moment van wakker worden, verzorging en gezamenlijk ontbijt. 
11.00 -  12.00 Tijd om een stukje te gaan lopen of met de buren te kletsen. 
12.00 -  15.00 Gezamenlijk middageten in de woonkamer. De meeste bewoners gaan hierna een dutje doen, op de 

eigen slaapkamer of in de woonkamer. 
15:00 -  18:00 Rond deze tijd worden er activiteiten gedaan door de bewoners, spelletjes, sporten, stukje wandelen of 

samen wat kletsen. Af en toe ook bezoek van de familie. 
18:00 -  19:00 Gezamenlijk avondeten in de woonkamer 
19:00 -  22:30 Rond deze tijd worden er activiteiten gedaan door de bewoners en gaan bijvoorbeeld samen zingen. 

Hierna gaan de bewoners een voor een naar bed en begint de verzorging voor de nacht. 
22:30 -  07:00 Nachtrust voor de bewoners. ’s Nachts zijn er een of twee verzorgers aanwezig op de hele afdeling. 

Naarmate de dementie vordert worden bewoners vaker wakker en kunnen gaan lopen. 

(Veerdonk, 2017) 
 
Activeren van mensen met dementie 
Het zien van een activiteit helpt mensen met dementie om deel te nemen. Als er iemand bezig is met de tafel te 
dekken, zal iemand met dementie uit eigen initiatief kunnen mee helpen. Als er mensen aan het eten zijn, willen zij 
aanschuiven. Het kan daarbij houvast bieden om beelden te gebruiken van een activiteit om mensen te verleiden om 
mee te doen (Plaats & Kits, 2016).  
 
Taal-  en muziekvaardigheden zitten opgeslagen in de laag die in een zeer laat stadium wordt aangetast. Dit betekent 
voor mensen met dementie dat zij in een laat stadium van de ziekte nog steeds met plezier muziek kunnen 
beoefenen (Plaats & Kits, 2016). Mensen met dementie reageren ook goed op het tonen van bewegende beelden, 
wanneer deze passen bij hun belevingswereld. Als er vroeger geen vliegende of snelle camera beelden waren kan dit 
juist negatief werken op mensen met dementie. De mensen raken dan afgeleid of kunnen andere, negatieve 
associaties maken. Beelden van het koningshuis of het tonen van series van vroeger zoals “Lassie” en “Flipper” of 
een film als “Sissi” werken dan ook goed. (Plaats & Kits, 2016) 
 
Bij het algemeen ouder worden, gaan de zintuigen ook achteruit. Er is verlies op zicht en gehoor. Prikkels blijven bij 
oudere mensen ook langer in het “systeem” dan bij jongeren. Niet- relevante informatie kan minder onderdrukt 
worden. Omdat het meer tijd en meer moeite kost zijn ouderen daardoor sneller overprikkeld. Dit is de reden dat 
ouderen bijvoorbeeld meer moeite hebben in het verkeer. (Loghum, 2008) Het gaat vaak simpelweg te snel voor de 
mensen. Het is niet de motorische handling zelf, die onaangetast blijft, maar een stoornis in de voorbereiding. 
(Loghum, 2008)  
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1.1.3 Conclusie eigenschappen van de ouderen met dementie in zorginstellingen 
De bewoners met dementie in de zorginstellingen zijn voornamelijk vrouwelijk en 65+. Ondanks inspanningen van 
her personeel zitten een groot gedeelte van de dag aan een tafel met niks te doen. Bij het intreden van dementie is er 
een aanzienlijke verstoring in het dagelijks functioneren. Dit resulteert in afname en het uiteindelijk verdwijnen van 
het rationeel handelen. Het functioneren op emotioneel niveau blijft uiteindelijk alleen over. De mentale 
beleefwereld wordt aangetast waarbij uiteindelijk het mentaal gebied van 0 tot het 20- 25e levensjaar overblijft. Door 
de dementie stoornis en het ouder worden in het algemeen, gaat de reactietijd van ouderen in een zorginstelling 
omlaag. Het verschil in het stadium van dementie waarin men zich kan bevinden en/of het verschil in symptomen 
maakt dementie voor iedereen anders. 
 
Door het ongeneselijke karakter van dementie ligt de focus op palliatieve zorg. Belevingsgerichte zorg is hier een 
onderdeel van. Er is behoefte vanuit cliënten aan reminiscentie, stimulatie om dingen te (zelf) te doen en structuur. 
Zorginstellingen gebruiken hiervoor muziek, beelden, foto’s en objecten uit het verleden. Deze hebben een positief 
effect op mensen met dementie. Een persoonlijke benadering van de bewoners is belangrijk.  
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1.2 Hoe wordt de Qwiek.up op dit moment gebruikt bij mensen 
met dementie? 
Voordat we gaan kijken naar hoe de Qwiek.up gebruikt wordt, is het relevant om te kijken wat het product is en hoe 
het werkt. 
 
1.2.1 Qwiek.up 
De Qwiek.up creëert een videobeleving op de muur of plafond door middel 
van projecties, die ‘belevingsmodules’ worden genoemd. Voorbeelden zijn: 
een wandeling door een bos, natuurbeelden, een concert van André Rieu of 
instructie video’s die mensen aanzetten tot beweging. Het product dient ter 
ontspanning, afleiding of activatie. Bij de zorginstellingen staat de Qwiek.up 
op de (gezamenlijke) werkplek van de zorgmedewerkers. Personeel, 
vrijwilligers of familie kunnen de Qwiek.up inzetten op momenten die er 
erom vragen of als activiteit. 
 
Om te kijken wat er mogelijk is met het product, is er een analyse nodig van 
het huidige systeem. De Qwiek.up heeft een zogeheten short throw projector, een beamer die functioneert op korte 
afstand met een hoge licht opbrengst, om een groot beeld te creëren zelfs in kleinere, heldere ruimtes. Verder bevat 
het product geïntegreerde speakers met voldoende volume voor grotere ruimtes. De losse belevingsmodules staan 
op usb- sticks, welke gebruikt worden voor het afspelen van videobeelden of foto’s. Het product heeft een eenvoudige 
bediening met slechts enkele knoppen, gericht op de zorgmedewerkers. Het systeem draait op een Raspberry pi met 
een Embedded linux besturingssysteem. Samen met andere elektronica zorgt dit onder andere voor beeldcorrectie, 
zodat het beeld zo goed mogelijk op een muur of plafond staat. 
 
Hoe wordt de Qwiek.up gebruikt? 
Qwiek geeft aan dat de Qwiek.up in origine is gemaakt voor mensen die in de 
laatste fase van dementie zitten. Deze mensen liggen vaak, door de aard van 
de aandoening, de hele dag op bed. Vandaar dat de Qwiek.up ook omhoog 
gericht kan worden. Om deze mensen ontspanning of een vorm van activatie 
te bieden, is de Qwiek.up op de markt gebracht. Wegens het succes onder 
mensen die in de laatste fase van dementie zitten, is het zorgpersoneel het 
product ook in andere situaties gaan inzetten.  
 

Zodra een begeleider de Qwiek.up 
wilt inzetten, wordt deze vanuit een 
algemene ruimte naar de huiskamer van de bewoner(s) gebracht. De 
Qwiek.up wordt dan in de ruimte geplaatst en ingesteld. 
 
Afhankelijk van de situatie kiest de begeleider een beleving uit het 
opbergdoosje (Afb. 3). De belevingsmodule, ofwel usb- stick, wordt dan in 
het apparaat geplaatst waarna de audiovisuele beleving kan starten. 
 

Qwiek maakt bij het gebruik onderscheid tussen een activiteit en een zorginterventie. Tijdens een zorginterventie 
ligt de nadruk op het behandelen van de zorgvrager. Tijdens de ADL kan er onbegrepen gedrag, agressie of onrust 
ontstaan bij de bewoner(s). Op zo’n moment kan de zorgmedewerker de Qwiek.up inzetten om dit gedrag te 
voorkomen of weg te nemen. Veel voorkomende momenten zijn tijdens het wakker worden, het naar bed gaan, de 
verzorging, voor of na de lunch en tijdens de overdracht. Naast de zorginterventie wordt de Qwiek.up ook ingezet als 
activiteit voor de dagbesteding. Bewegen met de Fit & Vitaal belevingsmodules, eigen foto’s van vroeger bekijken, 
een zelf samengestelde quiz organiseren of samen een module bekijken (meestal Andre Rieu).  
 
Indien gewenst kan de muziek ten alle tijden veranderd worden door de “wissel- van- muziek” knop en er kan 
genavigeerd worden tussen de videofragmenten met de “vorige- volgende” knop. Nadat de beleving is afgelopen of 

Figuur 3 -  Qwiek.up in een 
zorginstelling 

Figuur 4 -  Qwiek.up tijdens de 
verzorging 

Figuur 5 -  Belevingsmodule starten  
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als de situatie er niet meer om vraagt, gaat de belevingsmodule terug in het opbergdoosje en wordt de Qwiek.up 
uitgezet. Tot slot wordt de Qwiek.up teruggebracht naar de algemene ruimte. 
 
Naast het verhaal vanuit Qwiek over het gebruik van de Qwiek.up, is het product ook in de zorginstellingen 
onderzocht. Aan het begin van het onderzoek is er een enquête gestuurd naar de zorginstellingen. Deze enquête is 
bijgevoegd in bijlage 1, “Enquête Qwiek.up gebruik zorginstellingen”. Op dinsdag 23 mei 2017 zijn er 28 
respondenten van deze enquête. Op de vraag: ‘welke effecten bracht de Qwiek.up teweeg bij uw cliënten?’ geven 27 
respondenten aan de Qwiek.up in te zetten ter ontspanning of rust- moment. Als tweede geven 10 respondenten aan 
de Qwiek.up in te zetten ter activering van de cliënten. Bij de vraag of er verschillen waren tussen groepsverband en 
individueel gebruik was de boventoon dat in groepsverband de Qwiek.up als activiteit wordt ingezet. Hierbij was een 
verhoging van activiteit en interactie onderling noemenswaardig. Een respondent gaf hierbij aan dat een groep het 
nooit eens wordt over de keuze van een module. Ook is er gevraagd of de Qwiek.up verbeterpunten heeft. Merendeel 
van de respondenten gaven een aantal fysieke aanpassingen aan. Enkele hebben de wens om een betere afstelling 
richting de fases van dementie, meer diverse prikkels per module en ‘iets interactiefs’. 
 
1.2.2 Welke rol heeft de soort content daarin? 
De Qwiek.up heeft verschillende ‘belevingsmodules’ standaard meegeleverd. Zorgpersoneel kan daarnaast er nog 
voor kiezen om ‘belevingsmodules’ bij te bestellen. Gesprekken met zorgpersoneel, het testen van de Qwiek.up in 
de ontwikkelfase, het inspelen op de belevingswereld van de cliënten en hiermee een zo groot mogelijke groep te 
kunnen aanspreken, vormen de reden waarom Qwiek ervoor heeft gekozen natuurbeelden een groot gedeelte van 
de content te laten vormen. Omdat niet iedereen dezelfde belevingswereld heeft zijn hier aanvullingen op gekomen. 
Qwiek geeft hierbij aan dat de belevingsmodules Fit&Vitaal gemaakt zijn ter activatie van de cliënten, om ze in 
groepsverband in beweging te krijgen. De snoezel belevingsmodules zijn er speciaal voor de laatste fases van 
dementie. Verhalen in der tijd, met herkenbare verhalen van vroeger en André Rieu passen binnen een groot 
gedeelte van de belevingswereld van originele afzetmarkt in Limburg. 
 
Maar vooral de cliënt en zijn/haar belevingswereld is bepalend voor welke module wenselijk is. Wat voor de ene 
cliënt werkt qua content, kan voor de andere cliënt het tegenovergestelde gevoel oproepen. Dit is ook te herleiden 
naar wat er over de belevingswereld geschreven wordt. De ervaring van het zorgpersoneel met de cliënt zorgt ervoor 
dat de juiste module wordt gekozen om over-  of onderprikkeling te voorkomen. 
 
Om toch enigszins in kaart te kunnen krijgen waar en wanneer bepaalde content gebruikt wordt, is het gebruik van 
de belevingsmodules bij de zorginstellingen onderzocht. Zohra Chaoui is teamleider bij het Land van Horne, een 
zorginstelling in Weert, en werkt in de praktijk met de Qwiek.up. In een telefonisch gesprek met Zohra geeft zij aan 
dat de Qwiek.up niet meer te missen is op de werkvloer. Mantelzorgers zetten het product bijna dagelijks in. Zij 
merkt in de praktijk dat de fase van dementie invloed heeft op de keuze van de content en de setting waarin het 
gebruikt wordt. In het begin van de dementie worden over het algemeen meer dynamische prikkels ontvangen, denk 
aan Andre Rieu. Tegen het eind van de dementie worden vooral rustigere prikkels gebruikt. Wat betreft de setting is 
het, vooral in het begin van dementie, een groepsetting en naarmate de dementie vordert meer een individuele 
setting. 
 
Omdat er aangegeven is dat er verschil zit tussen de fases van dementie en de soort belevingsmodules die daarvoor 
gebruikt worden, is dit bij vier zorginstellingen nader onderzocht. In tabel 4 is het volledige assortiment te zien en 
weergegeven in welke fase de belevingsmodules volgens de zorginstellingen gebruikt worden. Wat hierbij opvalt is 
dat de interactieve belevingsmodules in de beginfases van dementie gebruikt worden. De abstracte beelden alleen 
in de laatste fases gebruikt worden en natuurbeelden in bijna alle fases ingezet worden.  
 
De vier zorginstellingen voegen hieraan toe dat:  
 

• De natuurbeelden in de beginfases van dementie vooral voor ontspanning zorgen. In eerste instantie is er 
focus op de beelden en wordt er op de beelden gereageerd, maar naar verloop van tijd vallen de meesten 
mensen in slaap. 

• In een groepsetting en onder goede begeleiding zorgt de Fit & Vitaal module voor interactie en activatie 
onder de gebruikers. Dit werkt alleen in de eerste twee fases van de ik- beleving. 
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• Tijdens verzorgingsmomenten wordt de Qwiek.up ook ingezet. Op cliëntbasis wordt er gekeken naar wat 
de cliënt interessant vindt. Met uitzondering van de Fit&Vitaal belevingsmodules kunnen dit alle 
belevingsmodules zijn. 

 
Tabel 4 -  gebruik belevingsmodules per fase 

Type module Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Aquarium  **** **** **** **** 
Boerderijleven **** **** ***  
Boswandeling **** **** **** **** 
Eenden en Zwanen *** *** ***  
Herfst & Winter **** **** **** **** 
Lente & Zomer **** **** **** **** 
Sterrenhemel  ** *** *** 
Pasen Niet in bezit en/of niet gebruikt. 
Kerstmis *** *** *** *** 
André Rieu (4x) *** (A) *** (A) *** *** 
Fit & Vitaal (3x) ** (A) ** (A)   
Bubbels   **** **** 
Caleidoscoop   ** ** 
Geometrie   ** ** 
Haard & Kaarsen Niet in bezit en/of niet gebruikt. 
Verhalen in der tijd ** (A) ** (A)   

 
1.2.3 Conclusie Hoe wordt de Qwiek.up op dit moment gebruikt bij mensen met dementie? 
De Qwiek.up wordt op dit moment op twee manieren ingezet. Als zorginterventie of als activiteit. Bij een 
zorginterventie ligt de nadruk op het behandelen van de zorgvrager tijdens de ADL. Hier kan onbegrepen gedrag, 
agressie of onrust ontstaan bij de bewoner(s) en door het inzetten van de Qwiek.up kan dit worden voorkomen of 
weggenomen. Bij een activiteit (A) ligt de nadruk op dagbesteding. De soort content lijkt hier een belangrijke rol te 
hebben. Als je kijkt naar wanneer de Qwiek.up primair als activiteit wordt ingezet, worden hiervoor alleen de Fit & 
Vitaal, André Rieu of Verhalen in der tijd belevingsmodules gebruikt. Tijdens een zorginterventie worden alle 
belevingsmodules ingezet, behalve de Fit & Vitaal belevingsmodules. Er is ook een duidelijk verschil tussen de fases 
van dementie. De abstracte snoezel belevingsmodules worden alleen in fase 3 en 4 gebruikt. De Fit & Vitaal en 
Verhalen in der tijd vooral in fase 1 en 2. Hieruit lijkt het erop dat activatie middels beeld met de huidige 
belevingsmodules in fase 1 en 2 gebeurt. 
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1.3 Wat zijn de succesfactoren van vergelijkbare projecten met 
ouderen met dementie waarin activering centraal staat? 
In dit hoofdstuk worden er een aantal vergelijkbare projecten beschreven die ook gericht zijn op het activeren van 
ouderen met dementie. Activeren definiëren we als: het motiveren van de gebruiker om deel te nemen aan de 
activiteit, de aandacht vasthouden en het laten interacteren met het project. Er zijn allerlei projecten die gericht zijn 
op activering van ouderen met dementie maar voor dit project houden we rekening met de huidige mogelijkheden 
van de Qwiek.up en de scope van het project. Zodoende zijn de vergelijkbare projecten geselecteerd aan de hand van 
de volgende kenmerken: 
 

• Gericht op activeren van de gebruiker 

• Project is gericht op mensen met dementie 

• Doelgroep ouderen in zorginstellingen 

• Er is geen professionele begeleiding nodig 

• Video in het project als communicatiemiddel 

• Interactie uitlokken d.m.v. videobeelden i.p.v. een interface met knoppen 
 
De projecten worden aan de hand van deze punten met elkaar vergeleken. Aanvullend zijn de eigenschappen van de 
interfaces onderzocht die interessant zijn voor dit project en of er nog andere opvallende sterke en zwakke punten 
aanwezig zijn. Dit tezamen zorgt voor een aantal ontwerpvoorwaarde die mee worden genomen naar het 
ontwerpproces. Hieronder volgt de omschrijving van de gekozen projecten. 
 
1.3.1 VENSTER 
VENSTER is een interactieve kunstinstallatie. Twee grote 
touchscreens vormen een groot scherm waaraan een Kinect™ 
sensor hangt. Doordat VENSTER de bewegingen van de 
gebruikers volgt wekt dit de illusie van een echt venster. Dit met 
als doel bewoners van zorginstellingen (opnieuw) te verbinden 
met de buitenwereld. De installatie heeft drie verschillende 
content types. De drie types content zijn kalmerend, activerend 
en interactief (figuur 6). Tijdens een pilotstudie (Luyten, Braun, 
Jamin, van Hooren, & de Witte, 2017) is het effect van VENSTER 
op bewoners met dementie van een zorginstellingen getest. 
Hieruit blijkt dat VENSTER reactie onder de bewoners 
teweegbrengt en dat het veel uit lijkt te maken welke type 
content getoond wordt. 
 
De kalmerende content (figuur 6(a)) bestaat uit beelden van een park en vijver in de buurt van de zorginstelling. Deze 
kalmerende content werkt goed als aandachtstrekker. Maar tijdens de testsessie konden de deelnemers niet de 
focus op de installatie houden. De activerende content (figuur 6(b)) bestaat uit videobeelden van een meisje die o.a. 
haar hand op het scherm plaatst en zwaait naar de gebruiker. Deze video’s zijn gemaakt om reactie van de gebruiker 
uit te lokken. Deze activerende content lijkt het beste te passen bij het creëren van een betekenisvol moment tijdens 
vrije tijd of therapie. Deelnemers bleven rustig en gefocust en hielden tot 1 uur de aandacht bij de installatie. Indien 
de zorgmedewerker in het begin van de sessie de gebruiker begeleid is activiteit te zien. De gebruiker is actief bezig 
met het scherm en maakt gebaren, wijst en of tikt. De herkenning van de beelden is een trigger voor het geheugen. 
Op deze manier kan de installatie als katalysator dienen voor een gesprek en interactie tussen zorgmedewerker en 
gebruiker. De interactieve content (6(c)) bestaat uit computer gegenereerde, semi- abstracte beelden van onder 
andere vallende sneeuw. Deze beelden kunnen gemanipuleerd worden door het scherm aan te raken. Deze 
interactieve content lijkt het meest geschikt voor therapie, activiteit of lichaamsbeweging. Het gebruik van deze 
semi- abstracte content werd daarbij ook niet altijd begrepen, waardoor meer begeleiding nodig was. Muziek in de 
content zorgt voor dat de gebruikers mee gaan tikken en of meebewegen op de muziek. Herkenning van de content 
zorgt voor een trigger in het geheugen waarbij de gebruikers verbaal reageren. 

Figuur 6 - VENSTER in gebruik (Luyten, Braun, 
Jamin, van Hooren, & de Witte, 2017) 
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Figuur 7 - Content types VENSTER v.l.n.r. (a) kalmerend, (b) activerend en (c) interactief. (Luyten, Braun, Jamin, van 
Hooren, & de Witte, 2017) 
  
De fysieke installatie en de daarop de getoonde content zorgt samen voor de interface. Het doel van de activerende 
content is uiteraard om de gebruikers te activeren en doet dit aan de hand vooraf opgenomen videobeelden. Op deze 
videbeelden is een meisje te zien die in de tuin aan het spelen is. Tijdens het spelen lokt zij bij de gebruiker actie uit, 
door te zwaaien en haar hand op het scherm te plaatsen. Het pilot onderzoek benadrukt de potentie om content als 
een interface te gebruiken maar dat dit verder onderzoek nodig heeft om een volledige betekenisvolle ervaring te 
creëren. Het gebruik van dit type videocontent als interface is relevant voor dit onderzoek. Het uitlokken van 
deelname, de gebruiker ruimte geven om reactie te geven, direct naar de kijker kijken en communiceren wordt ‘No 
Fourth Wall’ genoemd. Tvtropes (tvtropes, 2017) somt voorbeelden op waarin het ‘No Fourth Wall’ concept van 
toepassing is. Dora is een uitstekend voorbeeld. Het is namelijk bij uitstek gemaakt om actie uit te lokken bij het 
publiek. Michelle Abate voegt hier in haar onderzoek (Abate, 2010) aan toe dat Dora een perfect voorbeeld is dat de 
mogelijkheden van tv benut om participatie en interactie uit te lokken. Het karakter spreek direct met de kijker, lokt 
participatie uit, vraagt de kijker om reactie en geeft de kijker nadrukkelijk de tijd om te reageren. In het Pilot 
VENSTER onderzoek is echter aangehaald dat semi- abstracte beelden niet wenselijk zijn omdat deze niet altijd 
begrepen worden door de gebruiker waardoor meer begeleiding nodig was. Dit kan erop wijzen dat de semi-
abstractheid van Dora niet juist kan zijn maar de technieken om actie uit te lokken wel. 
 
1.3.2 Circa 
Circa is een multimediasysteem met een archief van foto’s, 
videoclips en populaire muziek die makkelijk benaderbaar zijn 
met een touchscreen. Het systeem zorgt voornamelijk voor 
ondersteuning bij reminiscentie en voor het voeren van het 
gesprek tussen mensen met dementie en familie, verzorgers of 
professionals. Tijdens het onderzoek van Astel et al. (Astell, et 
al., 2004) met Circa hebben er twee testen plaats gevonden. 
Tijdens de eerste studie kwam er naar voren dat mensen met 
dementie actiever waren in het voeren van een gesprek 
vergeleken met traditionele vormen van reminiscentie sessies. 
Tijdens tweede studie, waarin dezelfde type groep gebruikt is, 
was er meer betrokkenheid van de testpersonen. Het zoeken naar woorden was minder merkbaar vergeleken met 
traditionele vormen van reminiscentie sessies. Hier werd het zoeken naar woorden merkbaar vergroot. Het systeem 
was betekenisvol voor testpersonen in alle levels van dementie. Ook de groep met spraakproblemen reageert op een 
non- verbale manier. Tijdens het gebruik van het systeem worden gebruikers nooit gestraft voor een fout antwoord. 
Alle input wordt beloond en bij beide testen kwam eruit dat de begeleiders van de sessies minder moeite hoeven te 
doen in het opgang houden van de sessie. 
 

Figuur 8 - Circa in gebruik (g.m.gowans, 2017) 
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De interface van Circa bestaat uit een touchscreen waar via 
verschillende knoppen content geselecteerd kan worden. Deze 
besturing is op dit moment niet aanwezig of mogelijk bij de 
Qwiek.up. Echter het gebruik van muziek, film, videobeelden 
die passen bij de belevingswereld van de gebruiker zorgen wel 
voor activatie. Door herkenning van deze content reageren 
gebruikers, worden zij geholpen een gesprek aan te gaan of 
kunnen zij de focus houden op de content (g.m.gowans, 2017).  
 
 
1.3.3 De BeleefTV 
De BeleefTV is een digitale tafel voor senioren met dementie. In 
de verrijdbare tafel is er een touchscreen geplaatst. Op de tafel 
is er keuze voor verschillende type content gericht op de 
beleefwereld van de oudere gebruikers. Muziek met 
(Nederlandstalige) hits van vroeger, videobeelden van polygoon 
het (sport)journaal, foto’s van oude objecten en 
werkomgevingen (kapsalon, garage en kruidenier) en als laatste 
zijn er spellen zoals een puzzel, duo of geld verzamelen. Het 
product dient als een activiteit waar de senioren alleen, 
onderling of met een begeleider mee kunnen interacteren. Een 
begeleider start en eindigt uiteindelijk de interactie met het 
product. Door de ervaring van familie en kinderen met tablets, zorgt de BeleefTV voor een ontmoetingsplaats met 
de bewoners. Door dementie is er soms een kloof tussen de bewoners en hun (klein)kinderen. De BeleefTV weet deze 
te verkleinen. (BeleefTV, 2017) 
 
De interface van De BeleefTV bestaat uit touchscreen waar via verschillende knoppen content en spellen 
geselecteerd kunnen worden. Gebruikers kunnen met deze spellen interacteren d.mv. de projectie aan te raken, 
vegen, tikken of slepen. Deze besturing is op dit moment niet aanwezig of mogelijk bij de Qwiek.up. Echter het 
gebruik van bepaalde content; muziek met (Nederlandstalige) hits van vroeger, videobeelden van polygoon het 
(sport)journaal en foto’s van oude objecten zorgt voor activatie bij de gebruiker die ook mogelijk is bij de Qwiek.up. 
 
1.3.4 Tovertafel Original 
De Tovertafel Original is een projectiekastje dat aan het plafond 
wordt gehangen om op een tafel te kunnen projecteren. Aan de 
hand onder andere infraroodsensoren kunnen de gebruikers 
interacteren met de projecties op de tafel. Er is keuze voor een 
twaalftal spellen die specifiek gericht zijn op ouderen in de 
midden-  tot late fase van dementie. De focus ligt om de 
gebruikers cognitief, sociaal en fysiek te activeren. De 
gebruikers kunnen ook bij deze alleen, onderling of met een 
begeleider aan de slag. Een begeleider start en eindigt 
uiteindelijk de interactie met het product. 
 
De interface van de Tovertafel Original bestaat uit de projecties 
op een tafel en de daaraan gekoppelde spellen. Gebruikers kunnen hiermee interacteren d.mv. de projectie aan te 
raken, vegen, tikken of slepen. Deze besturing is op dit moment niet aanwezig of mogelijk bij de Qwiek.up. Echter is 
er wel gekeken welke punten die die voor een goede benadering van de gebruiker zorgen. In een onderzoek van Active 
Cues (Cues, 2015) concludeert, in een analyse van hun content, dat de volgende punten belangrijk zijn: 
 

• Herkenbare elementen gebruiken van vroeger. 

• Alleen positieve feedback geven en de gebruiker niet straffen. 

• Een reactietijd gebruiken die past bij de gebruiker. Deze is langer dan gebruikers zonder dementie. 

• Gebruik van beelden die van nature de aandacht van de gebruiker vasthouden. 

Figuur 9 - Interface van Circa (g.m.gowans, 2017) 

Figuur 10 - De BeleefTV in gebruik 
(BeleefTV,2017) 

Figuur 11 - De Tovertafel Original in gebruik 
(Cues, 2015) 
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1.3.5 Conclusie wat zijn de succesfactoren van vergelijkbare projecten met ouderen met dementie waarin activering 
centraal staat? 
Er zijn een aantal projecten die gericht zijn op het activeren van de ouderen met dementie. VENSTER, Circa, de 
BeleefTV en de Tovertafel Original. Figuur 8 geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van deze projecten. 
 
Tabel 5 - Sterke en zwakke punten vergelijkbare projecten 

 VENSTER Circa De BeleefTV Tovertafel Original 
Gericht op activeren van de gebruiker ++ ++ ++ ++ 
Project is gericht op mensen met dementie ++ ++ ++ ++ 
Doelgroep ouderen in zorginstellingen ++ ++ ++ ++ 
Er is geen professionele begeleiding nodig ++ ++ ++ ++ 
Video in het project als communicatiemiddel ++ ++ ++ - -  
Interactie uitlokken d.m.v. videobeelden i.p.v. een 
interface met knoppen 

++ - /+ - /+ - -  

 
Het VENSTER project heeft de meeste sterke punten onder de vergelijkbare projecten (figuur 8). Dit project biedt 
daarbij de meeste raakvlakken en heeft een interessante manier van gebruikers activeren. Kanttekening hierbij is 
dat meer onderzoek nodig is om een volledige betekenisvolle ervaring te creëren. Concluderend zijn er een aantal 
succesfactoren die worden meegenomen naar de ontwerpfase: 
 

• Kalmerende content van een park of een vijver werkt alleen als aandachtstrekker. 

• De aandacht vasthouden van de gebruiker; activerende content van een meisje die in de tuin aan het spelen 
is en hierbij verschillende reacties bij de gebruiker uitlokt houdt de aandacht van de gebruiker tot 1 uur 
vast. 

• Beelden gebruiken die van nature interactie uitlokken; indien begeleiding bij de gebruiker aanwezig is laat 
de gebruiker activiteit zien, maakt gebaren, wijst, tikt, ontstaat een gesprek en interactie met begeleider.  

• Videocontent als interface is zoals bij VENSTER is toegepast mogelijk. 

• Bij soortgelijke content waarbij No Fourth Wall aanwezig wordt actie uitgelokt bij de gebruiker waarbij 
Dora hier een goed voorbeeld van is. Doet dit aan de hand van het karakter direct met de kijker te laten 
praten, participatie uit te lokken, de kijker om reactie vragen en de kijker genoeg reactietijd te geven. 

• Semi- abstracte computerbeelden worden niet altijd begrepen door de gebruikers waardoor meer 
begeleiding nodig is. 

• Gebruikers nooit straffen voor een fout antwoord bevorderd de ervaring. 

• Contact stimuleren tussen bewoner en familie ofwel andere begeleiding; het gebruik van muziek, film en 
videobeelden die passen bij de belevingswereld van de gebruiker zorgen voor herkenning en activatie. 
Gebruikers worden hierdoor geholpen een gesprek aan te gaan en de focus op de content te houden. 

• Gebruik een reactietijd die past bij de gebruiker. Deze is langer dan gebruikers zonder dementie. 

• Het gebruik van bovenstaande content is mogelijk gebruikers te activeren zonder dat hier professionele 
begeleiding bij nodig is. 

 
1.4 Conclusie analysefase 
Ouderen met dementie zijn kwetsbaar voor passiviteit. Mede door het verlies van zelfstandigheid, verlies van 
initiatief nemen en een beperkt aantal contactmomenten in de zorg. Uit het doorbreken van deze passiviteit op een 
laagdrempelig niveau, zonder dat hierbij professionele zorgbegeleiding nodig is, is voor de mensen met dementie 
veel winst te behalen. 
 
Om deze passiviteit te doorbereken en een betekenisvolle ervaring te creëren voor de ouderen met dementie zullen 
er nieuwe belevingsmodules worden ontwikkeld in de vorm van het ‘No Fourth Wall’ principe. Uit het onderzoek van 
VENSTER blijkt dat het mogelijk is om met activerende videocontent te gebruiken waarin de ouderen met dementie 
succesvol worden geactiveerd. Echter om het verschil in benadering te valideren is er meer onderzoek nodig en 
worden andere vormen tijdens de ontwerpfase niet uitgesloten. 
 
Dit heeft geleid tot een aantal ontwerpeisen die worden meenomen naar de ontwerpfase: 
 

• Een persoonlijke benadering van de bewoners is belangrijk: Het ontwerp dient rekening te houden met de 
belevingswereld van de ouderen met dementie.  
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• Muziek, beelden, film, foto’s en objecten uit het verleden vergroten de tijd van focus. 

• Het mogelijk maken van reminiscentie, stimulatie om dingen te (zelf) te doen en structuur. 

• Beelden gebruiken die van nature interactie uitlokken 

• Begeleiding bij de gebruiker zorgt voor meer activering 

• Videocontent, zonder fysieke knoppen of het betrekken van de fysieke omgeving, is als interface mogelijk. 

• Gebruikers nooit straffen voor een (fout) antwoord. 

• (Semi- ) abstracte computerbeelden vermeiden. 

• Reactietijd gebruiken die past bij de gebruiker. Deze is langer dan bij gebruikers zonder dementie. 

• No Fourth Wall toepassen. Mogelijk door een karakter direct met de kijker te laten praten, participatie uit 
te lokken, de kijker om reactie vragen en de kijker genoeg reactietijd te geven.  
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2. Ontwerpfase 
Aan de hand van bovenstaande ontwerpeisen worden concepten gecreëerd. Vervolgens wordt gekeken welke van 
deze concepten het beste aansluiten bij de doelgroep en worden deze voorgelegd aan experts. De hieruit gekozen 
concepten worden uitgewerkt tot een low- fidelity prototype. Deze worden tijdens observaties onder de doelgroep 
gevalideerd. Aan de hand van deze resultaten wordt een definitieve keuze gemaakt voor een concept. Deze keuze 
wordt uitgewerkt in de realisatiefase. 
 
2.1 Ideeën creëren  
Om ideeën te genereren is er gebrainstormd. Tijdens de brainstormsessies (bijlage 2) staat de informatie uit de 
analysefase centraal. De deelnemers, het gehele Qwiek team, zijn aan de start geïnformeerd over de bevindingen uit 
de analysefase en voor de selectierondes worden deze bevindingen nogmaals herhaald. Uit de brainstorm zijn een 
aantal ideeën voortgekomen. Deze ideeën zijn klein en globaal en zijn naderhand toegelicht in een beknopte 
omschrijving. In de bijlage (bijlage 2) is een totaaloverzicht te vinden van alle ideeën. Hieronder volgt een 
beschrijving van de ideeën die hebben geleid tot de definitieve ontwerpen: 
 
1. Trip down memory lane 
Trip down memory lane geeft gebruikers de mogelijkheid om herinneringen 
op te halen. Met behulp van bestaande muziek, voorwerpen, foto’s en video’s 
worden herkenbare verhalen gecreëerd. Onderwerpen die passen bij de 
belevingswereld van de gebruiker, teruggegaan naar het 17e tot 22e 
levensjaar. Door deze voorzetjes te leveren, kan de gebruikersgroep 
makkelijker reageren in plaats van dat er alleen verbaal naar gevraagd wordt. 
De module dient ter ondersteuning van reminiscentie en het voeren van het 
gesprek tussen mensen met dementie en familie, verzorgers, professionals of medebewoners. 
 
2. Verjaardag 
De gebruikers wanen zich als het ware op een verjaardagsfeest van een kind 
en worden betrokken. Door middel van scripts worden er verschillende 
momenten gecreëerd waarin dingen verteld of gevraagd worden aan de 
kijker: meezingen met de jarige, het uitblazen van de kaarsjes, zwaaien naar 
de jarige en het spelen van spelletjes. 
 
 
 
3. Café  
De Café module is een manier om gebruikers via de Qwiek.up een dagje uit 
naar het café te laten beleven. De gebruikers wanen zich in het café en 
kunnen ‘mensen kijken’. Door middel van scripts worden er verschillende 
momenten gecreëerd waarin dingen verteld of gevraagd worden aan de 
kijker. Het vragen om te proosten, mee te zingen met bekende muziek, het 
kijken naar het optreden van een band, het vertellen van een verhaal of 
luisteren naar een radio fragment. Om in te spelen op de belevingswereld 
kan er gekozen worden om de setting naar bijvoorbeeld 1965 te veranderen. 
 
4. Museumtour 
Museumtour is een manier om gebruikers een dagje uit te laten beleven. 
Door de illusie te wekken (acteurs en aankleding) dat de tour zich in 
bijvoorbeeld 1960 afspeelt, speelt de module in op de belevingswereld van 
een persoon met dementie. Door instructie van een gids via een koptelefoon, 
kan er interactie worden uitgelokt. Op het moment dat de koptelefoon wordt 
opgezet start de tour door het museum. Tijdens de tour worden er vragen 
gesteld om interactie uit te lokken. 
 

Figuur 12 -  Trip down memory lane 

Figuur 13 -  Verjaardag 

Figuur 14 -  Café 

Figuur 15 -  Museumtour 
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5. Structure 
Stucture is een manier om het dag en nachtritme voor mensen met dementie 
te begeleiden. Eerder in het onderzoek is gebleken dat het zien van een 
activiteit op videobeelden mensen met dementie kan helpen deel te nemen 
aan een activiteit. Tijdens activiteiten waarin vrijwilligers of familie 
betrokken kunnen zijn, zoals het eetmoment, kan ervoor gekozen worden 
om overeenkomende beelden te laten zien om de cliënt te activeren. Bij het 
eetmoment kan dit de tafeldekken of het eten zelf zijn. 
 
6. Instrumenten bingo 
Instrumenten bingo is een variant op het bestaande bingo spel. In plaats van 
cijfers worden instrumenten gebruikt. Tijdens het spel wordt het beeld en 
geluid van instrumenten getoond via de Qwiek.up. De deelnemers krijgen 
een fysieke kaart voor zich. Met fiches moeten zij de getoonde instrumenten 
matchen met hun eigen kaart. Focus ligt op deelname en herkenning en niet 
op het winnen. 
 
 
7. Audiospace 
De doelgroep krijgt te maken met verlies van het zicht. Een deel heeft zelfs 
een hogere mate van achteruitgang. Om deze groep ook iets te kunnen 
aanbieden via de Qwiek.up is er gekeken naar de mogelijkheid om verhalen 
te vertellen waar de focus ligt op de audio beleving. De Qwiek.up heeft 
namelijk in een ontwikkelmodel de mogelijkheid om een koptelefoon aan te 
sluiten. Aan de hand van ‘binaural stereo’ opnames kan de gebruiker een 
levendige ervaring, schijnbaar buiten de zorginstelling krijgen. Door te 
luisteren naar de markt of kerk maakt het brein automatisch een ruimtelijke verbeelding gebaseerd op het 
referentiekader van de luisteraar. Zo is het mogelijk om plekken uit het verleden te bezoeken en hierbij een verhaal 
vertellen. 
 
2.2 Keuze voor concepten 
De ideeën die hierboven zijn beschreven, zijn allereerst voorgelegd bij Ingrid Sijben. Zij is werkzaam bij Stichting 
Land van Horne als welzijnscoach bij zorginstelling Nedermazehof. Zij heeft ervaring met nieuwe technologie en 
installaties voor ouderen met dementie waaronder de Qwiek.up. Tijdens het gesprek is er hoofdzakelijk gekeken 
naar de kans van slagen en gevraagd naar een voorkeur van 3 concepten. De museumtour heeft de minste voorkeur. 
Ingrid geeft aan dat dit te specifiek is en onder de cliënten geen favoriet onderwerp is. Audiospace is ook te specifiek. 
Het opzetten van een koptelefoon vinden veel cliënten niks. Iets op het hoofd hebben vinden ze in andere situaties 
ook niet prettig en hebben het gevoel afgesloten te worden. Structure is een goed idee maar op dit moment lossen 
ze dit op een andere manier op. Ze starten eerst zelf met een activiteit of enthousiasmeren de bewoners waarna zo 
vaak dan wel al aansluiten. De instrumenten bingo valt als laatste af omdat hierbij externe spullen bij de Qwiek.up 
bewaard en meegenomen moeten worden. Het gevoel dat het dan minder gebruikt gaat worden. 
 
‘Café’ heeft de eerste voorkeur van Ingrid. “Dit sluit goed aan op de belevingswereld van het merendeel van onze 
cliënten. De setting, het terug in de tijd gaan en het vragen om mee te zingen/bewegen zal goed in de smaak vallen.”  
Als tweede zal ‘verjaardag’ de bewoners ook goed bevallen volgens Ingrid. Content met kinderen doet het altijd goed 
maar pas op dat het niet kinderachtig word. Bewoners willen niet benaderd worden alsof ze zelf een kind zijn. Oude 
kinderspellen zoals de stoelendans en balletjes gooien toevoegen aan de verjaardag kan voor herkenning zorgen. Als 
laatste ‘Trip down memory lane’. Dit kan een goede tool zijn om niet professionele begeleiders een gesprek met 
interactie aan te knopen. Zorgprofessionals zijn in staat om een goed gesprek aan te gaan maar (nieuwe) vrijwilligers 
kunnen hierbij wel wat handvaten gebruiken. Zeker voor de bewoners in fase 1 of 2 kan dit helpen om bepaalde 
onderwerpen weer op te halen. Je kunt als het ware een levensboek voor elke bewoner maken waarin algemene 
verhalen terugkomen. Zoals trouwen, huishouden etc. 
 
Vervolgens zijn de concepten voorgelegd aan Astrid van Mulken, coach belevingsgerichte zorg. Ze ondersteunt 
werknemers van de Zuyderland zorginstellingen bij het gebruik van hulpmiddelen en nieuw innovatieve producten 

Figuur 16 -  Structure 

Figuur 17 -  Instrumenten bingo 

Figuur 18 -  Audiospace 
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in de zorg, waaronder de Qwiek.up. ‘Audiospace’ ziet Astrid niet snel ingezet worden. Het gebruik van een 
koptelefoon is simpelweg voor veel cliënten niet prettig. ‘Museumtour’ past volgens haar meer bij somatiek: “Veel 
van onze cliënten hebben niks met een museum en of zijn er vroeger niet geweest. Herinnering van een 
Rijksmuseum in Amsterdam zal weinig reactie te weeg brengen.” “‘Structure’ is interessant om mensen naar een 
activiteit te krijgen of helpen bij het opstaan, maar als je doel meer richting activeren ligt, valt deze in mijn ogen af. 
Als laatste valt ‘Café’ af.”  
 
De eerste voorkeur van Astrid gaat dan ook uit naar ‘Trip down memory lane’: “We gebruiken op dit moment 
herinneringskaarten om de cliënten te activeren. Het zou ideaal zijn als we deze kaarten kunnen vertalen naar 
belevingsmodules.” Aan de hand van muziek, plaatjes en oude beelden kunnen de cliënten zich nog beter 
identificeren met de tijdsperiodes. Als tweede: “‘verjaardag’ zal voor meezingen en klappen zorgen. Bewoners 
vinden het enig om kinderen te zien spelen en krijgen dan al snel een grijns op het gezicht.” Als derde: 
“‘Instrumenten bingo’ is een leuke nieuwe richting om met de Qwiek.up spelletjes te spelen. Als het goede reacties 
teweeg brengt zou je meerdere oude spelletjes kunnen toevoegen.” 
 
Als laatste zijn de ideeën voorgelegd binnen het team van Qwiek. Qwiek heeft ervaring met het maken van de 
bestaande belevingsmodules voor de gebruikersgroep. Tijdens een gesprek met Mandy Meys is er gekeken naar 
draagvlak in de zorg en toevoeging op de huidige belevingsmodules. 
 
De eerste voorkeur van Mandy gaat uit naar ‘Verjaardag’: “Vanuit de zorginstellingen krijgen we vaker de vraag om 
een belevingsmodule te ontwikkelen met kinderen.” Qua onderwerp is er dus daadwerkelijk vraag naar. Het taart en 
zingmoment zal bij bewoners van nature veel reactie opwekken. “Als je hier verschillende herkenbare 
spelmomenten van vroeger aan toevoegt heb je een goede basis voor een belevingsmodule waarin interactie wordt 
uitgelokt.” Het tweede concept ‘Trip down memory lane’: “lijkt mij een goede manier om met algemene 
onderwerpen een persoonlijke belevingsmodule te maken. Daarbij geef je (nieuwe) vrijwilligers, in potentie, een tool 
cliënten te activeren. Je ondersteunt als het ware beide groepen.” Dit is voor Qwiek ook interessant omdat dit een 
nieuwe manier van de Qwiek.up inzetten is. Als derde gaat de voorkeur uit naar ‘Instrumenten Bingo’: “Ook dit is 
een nieuwe manier van content aanbieden die we nog niet bij de Qwiek.up gebruiken. Als spelletjes op een ‘dementie 
niveau’ aangeboden kunnen worden kan dit voor veel deelname en interactie zorgen. En ook iets wat in potentie 
door vrijwilligers gedaan kan worden.” 
 
Op basis van de drie bovenstaande gesprekken is er gekozen voor: 

• Trip down memory lane 

• Verjaardag 

• Instrumenten bingo 
 
Dit omdat alle drie de concepten los van elkaar genoemd zijn als favoriet. Café is daarbij maar één keer als favoriet 
genoemd is en valt daarom af. 
 
Tabel 6 - Vergelijking concepten 

 Ingrid Sijben Astrid van Mulken Qwiek 
Trip down memory lane x x x 
Verjaardag x x x 
Café x   
Museumtour    
Structure    
Instrumenten Bingo (x) x x 
Audio Space    

 
2.3 Low fidelity prototypes 
In deze fase is het van belang om de gekozen concepten te gaan valideren bij de doelgroep. Door de aard van de ziekte 
van de doelgroep is gekozen voor een observatietest bij de doelgroep. Het simpelweg voorleggen van de concepten 
en vragen naar de mening bij de doelgroep is niet (meer) mogelijk. Voor de observatietest worden de drie concepten 
eerst op een low- fidelity manier uitgewerkt. Low- fidelity houdt in dit geval in: de concepten uitschrijven, opnemen 
en samenstellen tot korte filmpjes. Hierin ligt de nadruk ook op de manier van videocontent presenteren om 
erachter komen welke van de drie het beste aansluit bij de doelgroep. De filmpjes zijn te vinden in de map van dit 
project (0729523meessen/producten/low- fidelity).  
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Hieronder is uitgelegd in synopsissen wat er in de low- fidelity filmpjes te zien zijn: 
 
Verjaardag 
Saartje viert haar 3de verjaardag. Familieleden zijn uitgenodigd en zitten 
klaar aan de eettafel om voor haar te gaan zingen. Mama vraagt eerst in de 
woonkamer aan de kijker of ze met haar mee willen zingen. Zij loopt hierna 
zelf naar de eettafel waarna de groep begint te zingen voor de jarige. De jarige 
blaast na het zingen de kaarsjes uit.  
 
 
Instrumenten bingo 
Bij instrumenten bingo krijgt de gebruiker een kaart waarop 9 instrumenten 
te zien zijn. De begeleider krijgt hierbij een 9- tal fiches. Op het videobeeld 
worden een 9- tal instrumenten getoond die overeenkomen met wat de 
gebruiker op z’n kaart heeft staan. Begeleidend hoor je het instrument als 
die getoond wordt. De gebruiker dient hierbij het fiche op de kaart te leggen. 
Aan het begin van het spel is er als eerste een uitleg voor de begeleider zodat 
hij of zij de gebruiker kan helpen tijdens het spel. 
 
Trip down memory lane 
Als laatste is er gekozen voor een herkenbaar verhaal over de bruiloft. Deze 
lijkt meer op een traditionele manier van verhalen vertellen alleen worden er 
tijdens het verhaal ook vragen gesteld aan de gebruiker. De beelden dienen 
als ondersteuning en inleiding tot deze vragen. Dit idee is er om een gesprek 
tussen gebruiker en begeleider te voeren over een bepaald onderwerp. 
 
 
2.4 Low Fidelity test 
Om erachter te komen welk concept binnen dit project tot een high fidelity prototype wordt uitgewerkt, is ervoor 
gekozen om te observeren hoe de doelgroep met de concepten omgaat. Dit omdat, zoals eerder aangegeven is, het 
lastig is om de doelgroep hier verbaal naar te vragen in bijvoorbeeld een interview setting. 
 
Bij twee verschillende zorginstellingen zijn de concepten getest. De eerste test in Weert, bij Land van Horne locatie 
Nedermazehof en de tweede test in Eindhoven bij Vitalis Peppelrode. Op beide locaties zijn 5 observatietesten 
afgenomen. De testopstelling is als volt: De Qwiek.up staat aan met de concepten. Een persoon met dementie plus 
begeleiding zitten ervoor. Dit is live geobserveerd, gefilmd en later teruggekeken. Nadat de observatie klaar is, heeft 
een nagesprek met de begeleiding plaatsgevonden. De gebruikers zijn met alle 3 de concepten bezig geweest en is 
gekeken hoe ze hier mee omgaan. Zie (bijlage 3) ‘Low- Fidelity testen’ voor de testresultaten. Bij deze testen zijn een 
aantal zaken die opvallen: 
 

• Bij verjaardag was de meeste activiteit en reactie vanuit de gebruikers zelf. Met en zonder aansturen vanuit 
de begeleider. Er werd door gebruikers gereageerd op de vraag om mee te zingen. Om het blazen van de 
kaarsjes werd gelachen. Bij het zingmoment in de video, bewegen en zongen een groot gedeelte van de 
gebruikers uit zichzelf mee. 

• De begeleiding spreekt de voorkeur uit naar het gebruik van verjaardag en kijken uit naar een volledige 
ervaring gezien het resultaat tijdens de observatietest. 

• Bij instrumenten bingo werd er af en toe correct geantwoord op de vragen. Echter de afwisseling van kijken 
naar het beeld en dan naar de spelplaat maakt het voor de deelnemers onnodig lastig. 

• Bij de instrumentenbingo werd de tip gegeven beter dieren te gebruiken omdat dit voor meer gebruikers 
herkenbaar zou zijn. 

• Bij trip down memory lane werd er gereageerd op de vragen die in het filmpje gesteld werden. De begeleider 
heeft echter bij alle gebruikers de vraag moeten herhalen. Bij de testen waarin het een gesprek werd lag het 
zwaartepunt bij de begeleider. De begeleider kon in de meeste gevallen de gebruiker goed maar moest echt 
haar best doen om het gesprek op gang te houden. 

Figuur 19 -  Verjaardag 

Figuur 20 -  Instrumenten bingo 

Figuur 21 -  Trip down memory lane 
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• Indien de begeleiders de gebruiker coacht is meer activatie te zien. Dit geld voor alle drie de concepten. 

• Bij alle 3 de concepten, waar de gebruiker tot het eind bij bleef, werd de aandacht op het beeld gehouden.  

• 2 van de 10 observatietesten zijn afgebroken. Bij de eerste test was de gebruiker, volgens de begeleider, 
slaperig. De gebruiker viel direct in slaap bij het starten van de test. Dit was tijdens verjaardag. Bij de tweede 
test raakte de gebruiker overprikkelt. Dit was tijdens het begin van het zingmoment van verjaardag. De 
gebruiker raakte duidelijk geïrriteerd en wil weg. Beide gebruikers zitten rond fase 3/4 van dementie. 

• Activatie richten op fase 1 en 2 van dementie. Begeleiding geeft tijdens de observaties aan dat in de laatste 
twee fases van dementie overprikkeling snel op te loer ligt. De manier hoe alle drie de video’s nu zijn 
gemaakt lijken daarmee het meest geschikt voor de eerste twee fases van dementie. 

• De Instructie voor de begeleider aan het begin van instrumenten bingo en trip down memory lane zorgt 
ervoor dat meteen duidelijk is wat van de begeleider verwacht wordt. Bij verjaardag werd een aantal keer 
vragend naar de afnemer van de observatietest gekeken. 

 
2.5 Conclusie ontwerpfase 
De bevindingen uit de analysefase zijn in de ontwerpfase omgezet naar drie concepten; Verjaardag, Instrumenten 
Bingo en Trip down memory lane. Hiervan zijn low- fidelity video’s gemaakt om bij de doelgroep te valideren welke 
het beste past ter activatie in gebruik met de Qwiek.up. Dit is gebeurd aan de hand observaties.  
 
Uit de observaties blijken een aantal punten. Als eerste de manier hoe de bewoner benaderd wordt in de video. De 
directe manier van toespreken en betrekken van de bewoner, zoals bij verjaardag, lijkt hierbij voor de meeste 
interactie te zorgen. Gebruikers beginnen af en toe uit zichzelf mee te doen en lijken hierdoor dus minder 
begeleiding nodig te hebben. Indien dit vragend met tekst en geluid gebeurt, zoals bij instrumenten bingo en trip 
down memory lane, is er minder participatie vanuit de gebruiker zelf totdat de begeleider hierin helpt. Daarbij lijkt 
het afwisselen tussen de projectie van de Qwiek.up en de bingokaart, die ze voor zich hebben, lastig. Gebruikers 
begrijpen dit af en toe niet uit zichzelf waardoor de begeleider dit een aantal keren moet uitleggen. Dit vraagt meer 
van zowel de gebruiker als begeleider. Concluderen kan dus gezegd worden dat als de bediening in de film 
geïntegreerd zit, staat deze niet in de weg van de beleving, de aandacht houden op twee punten tegelijk of het 
moeilijk lezen van de tekst wel. Het gebruik van content als de interface wordt ook in het VENSTER onderzoek 
aangehaald als mogelijkheid en lijkt tijdens de observatietesten van Verjaardag bevestigt te worden. Echter om een 
volledige ervaring te creëren die de gebruiker tot het eind boeit is meer onderzoek nodig.  
 
Daarom is ervoor gekozen om verjaardag volledig uit te werken in de realisatiefase. Om het inzetten van “content als 
interface” naast verjaardag te testen, wordt in een overleg met zorgprofessionals en Qwiek voor een tweede 
onderwerp gekozen. Om een grote groep gebruikers te bereiken, is het belangrijk om een onderwerp te kiezen die 
overeenkomt met de beleefwereld van de gebruikers. Op deze specifieke vraag is er gekeken naar gesprekken in de 
analysefase en gesprekken gevoerd na de observatietesten. De meest gestelde vraag was ‘iets met spelende kinderen 
te doen’. Om het concept ook met een ander onderwerp te testen is hieraan, de tweede meest gestelde vraag ‘dieren 
in de dierentuin’, toegevoegd.  
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3. Realisatiefase 
Tijdens de realisatiefase wordt het concept verjaardag met de bevindingen omgezet in een high- fidelity prototype. 
Hieraan is dierentuin toegevoegd om naast de interface ook de impact van het onderwerp (content) te testen. 
Belangrijk is om de concepten eerst op papier uit te werken voordat gefilmd wordt. Voor beide concepten wordt er 
een synopsis geschreven en een script die de basis vormen voor de opnames. 
 
Synopsis Verjaardag 
Een kind is jarig en viert een verjaardagsfeestje thuis. De moeder van het kind nodigt de kijker uit om deel te nemen 
aan het feestje. Tijdens de rest van de verjaardag wordt de kijker steeds gevraagd om deel te nemen of vragen te 
beantwoorden over wat er te zien is. Als eerste is er taart en gaan ze zingen voor de jarige. Daarna worden een aantal 
spelletjes gespeeld zoals de stoelendans, balletjes gooien, touwtjespringen, tekenen en ezeltje prikje. Als laatste 
wordt de verjaardag afgesloten door snoep uit te delen en de kinderen uit te zwaaien. 
 
Synopsis Dierentuin 
Een parkranger verwelkomt de kijker op het dierenpark en vraagt of ze samen gaan ontdekken welke dieren er te 
vinden zijn. Hierbij worden de 5 meest herkenbare dieren van het park geselecteerd. Terwijl de parkranger vertelt 
waar ze naar toe gaan, geeft hij hints en tips over het dier waarnaar ze op zoek zijn. Als ze bij het verblijf aankomen, 
geeft hij steeds meer specifiekere hints welk dier er te vinden is en krijgt de kijker het verblijf van het dier te zien. 
Tijdens dit proces van hint en tips geven, vraagt hij ook aan de kijker of hij of zij al weet naar welk dier hij op zoek is. 
Nadat de parkranger klaar is met tips geven, waarbij de kijker kan bevestigen of ze goed geraden hebben, wordt het 
dier getoond. Hierna sluit de parkranger af en begint hij aan het volgende dier totdat hij ze allemaal heeft gehad. Op 
het einde bedankt de parkranger de kijker en sluit hij af. 
 
De synopsissen en scripts zijn voorgelegd aan videoprofessional Jan Kloeke. Jan geeft aan bij Dierentuin dat een 
autoritair persoon bij de bewoners wat streng kan overkomen en stelt hierbij voor i.p.v. een parkranger een 
kunstenaar te gebruiken. Met als bijkomend voordeel dat de kunstenaar de dieren kan tekenen. Dit biedt de 
gebruiker meer handvaten aan om de dieren te raden. Vervolgens zijn ze voorgelegd aan Mandy Meys. Mandy heeft 
ervaring bij Qwiek met belevingsmodules maken. Mandy geeft aan dat tijdens het spelen van de spelletjes 
herkenbare muziek van vroeger toe kunt voegen en voor meer activatie kan zorgen. Mandy geeft daarbij ook aan, 
gezien de haalbaarheid van het project, het beste voor één dierentuin gekozen kan worden. De keus van een 
dierentuin is naar GaiaZOO gegaan. Daar zijn de meest herkenbare maar ook ‘aaibare’ dieren gekozen. De gorilla, 
giraffe, kameel, zebra en struisvogel. Na deze aanpassing zijn de scripts aangepast waarvan de definitieve versie in 
de bijlage te vinden is (bijlage 4). 
 
High- fidelity prototypes 
Nadat de eerdergenoemde scripts van verjaardag en dierentuin zijn afgerond, zijn deze vertaald naar twee films. 
Deze zijn, verdeelt over een aantal dagen, opgenomen en ge- edit. Het resultaat hiervan is te vinden in de map van 
dit project (0729523meessen/producten/high- fidelity). 
 
Instructie begeleiding 
Bij de start van de prototypes is er voor gekozen de begeleider een instructie te geven over de inhoud van de 
belevingsmodule. Hierbij is rekening gehouden met het verminderd zicht van de ouderen. Het lettertype is klein 
weergegeven zodat begeleiders het wel kunnen lezen maar de gebruikers niet of nauwelijks. 
 

 
Figuur 22 -  Startscherm verjaardag        Figuur 23 -  Startscherm dierentuin 
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De film starten 
De prototypes worden beide gestart nadat het instructiescherm gelezen is en de begeleider op verder knop klikt. De 
film blijft 45 seconde staan en start daarna ongeacht het instructiescherm gelezen is. 
 

 
Figuur 24 -  Starten concept 
 
Verjaardag 
Om de gebruikers te activeren en interactie uit te lokken wordt de kijker actief betrokken bij de film verjaardag door 
de volgende situaties: 

• De moeder verwelkomt de kijker. 

• De moeder vraagt aan de kijker waar het feestje zich afspeelt, links of rechts. Ondersteunend is het rechter 
huis versierd en uit de rechter speaker komen feestgeluiden. 

• De moeder nodigt de kijker uit om deel te nemen aan het feestje. 

• De moeder vraagt de kijker om mee te zingen voor de jarige waarna de hele tafel 5 liedjes gaat zingen. 

• De moeder vraagt aan de kijker hoe oud de jarige is geworden. Ondersteunend heeft de jarige een kroon 
met een 9 erop en is de deur in het begin versierd met een 9. 

• De jarige mag de taart uitblazen en heeft hier moeite mee waardoor de rest van de tafel moet lachen. 

• De moeder nodigt de kijker uit om mee buiten te spelen. 

• De moeder verteld aan de kijker dat ze de stoelendans gaan spelen. Ondersteunend is er muziek te horen 
als de kinderen om de stoelen heen rennen. 

• De moeder vraagt op het eind van het spel aan de kijker voor de winnaar te klappen. 

• De moeder verteld aan de kijker dat ze balletjes gaan gooien. Aan het eind van het spel vraagt de moeder 
aan de kijker wie gewonnen heeft, links of rechts. (Dit spel word drie keer gespeeld) 

• De moeder verteld aan de kijker dat de kinderen dierentuindieren gaan tekenen. Hierna zijn kinderen te 
zien die aan het tekenen zijn. 

• De moeder vraagt of de kijker kan zien welke dieren getekend zijn. Ondersteunend zijn de geluiden van de 
dieren te horen. (Negen verschillende dieren worden getoond) 

• De moeder verteld aan de kijker dat de kinderen blikken om gaan gooien. De moeder vraagt nadat twee 
kinderen gegooid is of de blikken wel of niet om zijn gegooid. 

• De moeder en zoon sluiten de dag af door iedereen een zakje snoep mee te geven. De moeder bedankt de 
kijker en zwaait samen met de zoon naar de kijker. 

 
De onderstaande afbeeldingen geven een beeld weer van het high- fidelity prototype verjaardag. 
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Dierentuin 
Om de gebruikers te activeren en interactie uit te lokken wordt de kijker actief betrokken bij de film dierentuin door 
de volgende situaties: 

• De kunstenaar verwelkomt de kijker en verteld dat hij in de dierentuin is. 

• De kunstenaar vraagt aan de kijker of ze samen op zoek kunnen gaan naar wat voor een dieren in de 
dierentuin te vinden zijn. 

 
 De aap: 

• De kunstenaar loopt rond het verblijf van een dier en geeft tips aan de kijker waarna ze opzoek zijn. 

• De kunstenaar kies een plek uit waar hij kan gaan tekenen en vraagt aan de kijker of ze mee willen kijken 
wat hij gaat tekenen. 

• De kunstenaar begint met tekenen en geeft hints over het dier dat hij aan het tekenen is. 

• De kunstenaar vraagt tijdens het tekenen meermaals of de kijker al doorheeft wat hij aan het tekenen is. 
(De mogelijkheid van doorklikken voor de begeleider verschijnt nadat de kunstenaar dit aan de kijker 
vraagt. Zie figuur 25) 

• De kunstenaar verteld aan de kijker naar welk dier ze aan het kijken zijn. Hierna verschijnen videobeelden 
van het dier in het verblijf. 

Dit proces herhaald zich vier keer met een ander dier: De kameel, giraffe, zebra en struisvogel. 

• De kunstenaar bedankt en zwaait naar de kijker op het eind van de zoektocht. 
 
In de onderstaande afbeeldingen geven een beeld weer van het high- fidelity prototype dierentuin. 
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Figuur 25 - Doorklikken voor volgende dier bij het dierentuinconcept 
 
Eerste gebruikerstest 
Na de realisatie van beide high- fidelity prototypes zijn er twee gebruikerstesten afgenomen. Verjaardag is getest in 
Weert bij zorginstelling Nedermazehof en dierentuin bij Vitalis Peppelrode. De volledige documentatie is te vinden 
in de bijlage (bijlage 5). Het doel van deze gebruikerstesten is om te kijken of aanpassingen wenselijk zijn. Bij beide 
prototypes zijn na de eerste keer dat ze zijn afgenomen, verbeterpunten opgesteld. Dit aan de hand van observatie 
en een gesprek met de begeleider. Tijdens deze observatietest zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen: 
 
Beide prototypes: 

• Tijdens de introductie missen de gebruikers een aantal keren hoe de module moet worden 
gestart. Om deze rede is er een startknop toegevoegd die na 10 seconde in beeld verschijnt. 

 
Verjaardag:  

• Tijdens de wachtmomenten bij het tekenen en balletje gooien missen de begeleiders nog muziek 
en zou voor een extra activatie prikkel kunnen zorgen. Om dit verschil te testen is ook hier muziek 
onder gezet. 

 
Dierentuin: 

• Tijdens het gedeelte van het tekenen is vooral de aap niet duidelijk te herkennen. Hiervoor zijn de 
contourlijnen aangedikt. Begeleiders geven hierbij ook aan dat geluiden van de dieren iets aan de 
korte kant zij. Hiervoor worden alle dierengeluiden nog een keer herhaald. 

• Indien een dier is geraden missen veel gebruikers de tekst: Dier geraden? Druk op 3. Deze is 
oorspronkelijk maar twee keer getoond, bij de eerste twee dieren. Om dit duidelijker te maken is 
er bij alle dieren en bij elke keer dat de kunstenaar vraagt of de gebruiker het dier al kan zien, Dier 
geraden? Druk op 3., toegevoegd. De duur is ook verlengd naar 10 seconde. 

• Gebruikers geven aan dan het tekenen wat aan de lange kant is voor de gebruiker. Om de 
gebruiker niet te verliezen in de aandacht is om deze rede is de module van 33 minuten naar 23 
minuten gegaan. Waarbij het tekenen is ingekort.  

 
Eindproduct 
Het eindproduct zijn de twee nieuwe belevingsmodules voor de Qwiek.up, de verjaardag en dierentuinmodule. 
Hierin zijn de hierboven genoemde punten verwerkt. Deze belevingsmodules zijn te vinden in de map ‘deliverables’ 
die bij dit verslag horen. Het zijn twee .mp4 videobestand die met elk moderne videospeler af te spelen zijn op een 
pc, tablet of telefoon. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de belevingsmodules oorspronkelijk gemaakt zijn voor 
de Qwiek.up waar een aantal doorklik opties zijn ingebouwd en niet aanwezig zijn bij te bekijken bestanden.  
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4. Evaluatiefase 
In dit hoofdstuk zijn de nieuwe belevingsmodules voor een laatste keer in dit project getest. De resultaten worden in 
dit hoofdstuk opgesomd en besproken.  
 
In totaal is er in de laatste rondes gebruikerstesten getest met 23 verschillende gebruikers. Deze bestaan uit 
bewoners van zorginstellingen die door dementie in een gesloten afdeling wonen. Specifiek in de eerste en tweede 
ik- beleving. In Weert bij Land van Horne, locatie Nedermazehof met 7 gebruikers. In Eindhoven bij Vitalis 
zorggroep, locatie Peppelronde 10 gebruikers. Als laatste in Maastricht bij zorginstelling Envida, locatie Larisa met 
6 gebruikers. Hiervoor is gebruik gemaakt van de observatiemethode. Testpersonen worden ter plekke geobserveerd 
hoe ze met de belevingsmodules omgaan en achteraf nog een keer geanalyseerd middels videobeelden. Het 
observatierapport met de volledige omschrijving van de testopstelling en individuele reacties zijn te vinden in bijlage 
5, testresultaten. Uit de testen zijn de volgende resultaten gekomen: 
 

• De opbouw en de werking van de belevingsmodules was voor alle gebruikers en begeleiders duidelijk. Er is 
tijdens de testen geen moment van interventie vanuit de onderzoeker meer nodig geweest. Hiervoor was 
dit nog nodig bij de introductie van de belevingsmodules en bij het goed raden van de dieren. De 
aanpassingen hebben hierbij geholpen. 

• Bij 20 van de 23 sessies werd de aandacht op beeld tot op het eind van het concept vastgehouden. Waarvan 
de drie die dit niet deden, was een testpersoon net voor het einde gestopt. 21:30 in plaats van 22:00. Dit was 
tevens voor de lunch, waarbij de begeleider aangaf dit met bewoners bij andere activiteiten voor de lunch 
ook gebeurt. De overige twee testpersonen waren vanaf het begin niet geïnteresseerd in de activiteit maar 
zijn overgehaald door de begeleider. Na het zien van de beelden is een na 1:00 gestopt en de ander na 5:00. 

• Bij alle gebruikerstesten die de aandacht tot het eind vasthielden was er sprake van activatie. Er wordt 
gelachen, gezongen, antwoord gegeven op de vragen op het beeld. 

• Bij gebruikerstesten waarbij de gebruikers verbaal of non- verbaal aangeven de beelden te begrijpen en 
aangeven oprecht interesse te hebben in het onderwerp, lieten ze aanzienlijk meer activiteit zien. De 
begeleider hoeft hierbij de sessie minder te begeleiden omdat de output uit de gebruikers zelf komt. Nadat 
de gebruikers dit gedrag vertoonde gaf de begeleider bij alle gevallen aan dat de gebruiker eerder ook al 
interesse heeft getoond in het onderwerp. 

• Bij sessie 17 was de partner van de bewoner aanwezig als begeleider. Bij de test bloeide de gebruiker op en 
vertoonde veel activiteit. Lachen, meezingen, wijzen en helder communiceren met de begeleider. De 
partner gaf bij de afsluiting van de sessie aan: “Wauw, ik weet niet wat ik zie! Als hij zo blijft kan ik hem zo 
weer naar huis nemen!”. 

• Vlak voor het eten, is qua aandacht van de gebruikers, een opvallend moment. Twee cliënten die vlak voor 
het middageten werden getest konden moeilijk de aandacht op het beeld houden. Ongeacht welke content 
er gebruikt werd. Een aantal keren werd aangegeven door beide cliënten naar de woonkamer te willen 
omdat ze moeten eten. De begeleiding heeft hierbij aangegeven dat het nog geen tijd was voor het eten en 
er nog genoeg tijd was. 

 
De resultaten van de laatste gebruikerstest bij de doelgroep waren zeer positief. Elk test persoon van de afgeronde 
testen had duidelijke activiteit. De testpersonen hebben verbaal ook een aantal keer aangegeven dat ze het leuk 
vinden. Het enige punt dat mogelijk nog verbeterd kan worden, om bij iedere gebruiker dezelfde of meer activiteit 
te zien, is nog verder personaliseren van de belevingsmodules. Iedere gebruiker lijkt hierin andere wensen te 
hebben. Indien de module aansluit op de belevingswereld van de gebruiker is er aanzienlijk meer activiteit te zien. 
Een puntje van aandacht is ook het moment waarin de module getoond wordt. Voor de lunch is een moment waarin 
de gebruiker niet de volle 100% aandacht richting de beelden kan houden. 
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5. Conclusie 
5.1 Conclusie 
Door het onderzoek naar het activeren van ouderen met dementie kan de hoofdvraag van beantwoord worden: 
 
“Hoe moet de Qwiek.up worden ingezet om ouderen met dementie te activeren en interactie uit te lokken zonder 
dat hierbij professionele begeleiding nodig is?” 
 
Uit de analysefase is gebleken dat ouderen met dementie in zorginstellingen door middel van content waarin de 
bediening geïntegreerd is met de beleving kunnen worden geactiveerd tijdens sessies met de Qwiek.up. Ook is er 
meer activatie te zien vanuit de gebruikers zelf, in plaats van door de begeleiders geïnitieerd, zoals vastgesteld bij 
andere vormen van content. Het onderzoek van VENSTER onderzoekt call to action momenten om de content als 
interface te gebruiken en geeft aan dat er meer onderzoek nodig is om een volledige betekenisvolle ervaring te 
creëren. De informatie uit de analysefase is ondersteund en gevalideerd door eigen onderzoek. Interviews met 
zorgprofessionals en observatietesten met drie verschillende content types zijn uitgevoerd om erachter te komen 
wat er voor nodig is op ouderen met dementie te activeren en de aandacht voor langere tijd vast te houden.  
 
Met alle informatie zijn er twee concepten gemaakt voor nieuwe videocontent. Deze modules zijn vormgegeven met 
content als interface, aan de hand van het no fourth walls principe. De bediening van de gebruiker zit in de beleving 
en zorgt voor activatie met zogenaamde call to action momenten. Bij verjaardag begeleidt een moeder de gebruiker 
door het feest heen en betrekt de gebruiker actief bij verschillende momenten. Bij dierentuin begeleidt een 
kunstenaar de gebruiker door het dierenpark en betrekt de gebruiker door opzoek naar de dieren te gaan.  
 
Tijdens de observatietesten van beide concepten bij de doelgroep is gebleken dat het gebruik van dit soort 
videocontent zorgt voor activatie. Dit voorziet de mogelijkheid om de Qwiek.up als activatie tool te gebruiken zonder 
zorgprofessionals. Indien de gebruikers gecoacht worden, simpelweg het soms herhalen was voldoende, gingen de 
gebruikers actief aan de slag met de videobeelden. De reacties verschillen tussen wijzen, meezingen, meebewegen, 
lachen en vertellen. Indien de persoonlijke beleving overeenkwam met het onderwerp van het concept was een nog 
hogere activatie zichtbaar. Belangrijk hierbij te vermelden is dat beide concepten getest zijn bij mensen in dementie 
fase 1, 2 en 2/3. Het gebruik in fase 3 en 4 is, gezien eerdere reacties tijdens de low fidelity modules en opmerkingen 
van begeleiding, af te raden.  
 
Het doel van het project “Mensen met dementie stimuleren met de Qwiek.up” is om die passiviteit te doorbreken en 
de doelgroep te activeren. Niet onbelangrijk is de zorg niet verder te belasten met deze oplossing. Daarom is er 
gekeken of er tijdens het bezoek van de familie, kennissen of niet professionele begeleiding iets gecreëerd kan 
worden met bestaande middelen die Qwiek al inzet. Op basis hiervan kan geconcludeerd dat het doel van het project: 
“één of meerdere volledig functionerende belevingsmodules te ontwikkelen voor de Qwiek.up waarbij activering en 
interactie van de doelgroep centraal staat.” behaald is. De nieuwe belevingsmodules Verjaardag en Dierentuin 
zorgen voor activatie onder de doelgroep en zijn vanuit Qwiek goedgekeurd om als belevingsmodule ingezet te 
worden. 
 
5.2 Aanbevelingen 
Uit het gehele project zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Vanwege de scope van dit project vallen 
deze buiten het project: 
 

1. Uitbreiding activatie belevingsmodules  
Naar aanleiding van bovenstaande conclusie, doe ik een aanbeveling voor meerdere belevingsmodules die met 
content als interface gemaakt worden. Op dit moment worden mensen met dementie geactiveerd aan de hand van 
de twee nieuwe belevingsmodules. Echter bij testpersonen waarbij de persoonlijke beleving overeenkwam met de 
content was er verhoogde activatie zichtbaar. De onderwerpen van de content zouden uitgebreid moeten worden 
naar de 10 meest gevraagde onderwerpen. Hierdoor kun je voor een grotere groep mensen verhoogde activatie 
zorgen (tabel 5). 
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Tabel 7 - gebruik (nieuwe) belevingsmodules per fase 
Type module Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Aquarium  **** **** **** **** 
Boerderijleven **** **** ***  
Boswandeling **** **** **** **** 
Eenden en Zwanen *** *** ***  
Herfst & Winter **** **** **** **** 
Lente & Zomer **** **** **** **** 
Sterrenhemel  ** *** *** 
Pasen Niet in bezit en/of niet gebruikt. 
Kerstmis *** *** *** *** 
André Rieu (4x) *** (A) *** (A) *** *** 
Fit & Vitaal (3x) ** (A) ** (A)   
Bubbels   **** **** 
Caleidoscoop   ** ** 
Geometrie   ** ** 
Haard & Kaarsen Niet in bezit en/of niet gebruikt. 
Verhalen in der tijd ** (A) ** (A)   
Verjaardag (A) (A) (A)   
Dierentuin (A) (A) (A)   

 
2.  Langere activatie 
Op dit moment duren de belevingsmodules ieder 22 minuten. Het is relevant om te onderzoeken wat de maximale 
activatie periode is waarin gebruikers bezig blijven met de belevingsmodules. 
 
3.  Fase 3 en 4 dementie 
Mensen die in fase 3 en 4 zitten van de dementie zijn bewust niet in de laatste observatietesten onderzocht. Het lijkt 
erop dat voor deze groep een andere soort van activatie middels de Qwiek.up nodig heeft. Het kan relevant zijn, maar 
door de aard van de ziekte moeilijk, te onderzoeken wat er voor deze groep ter activatie werkt.  
 
4. Invloed lange termijn 
De invloed die de belevingsmodules op korte termijn hebben zijn duidelijk; ze activeren de gebruikers. Het is 
relevant om op langere termijn te onderzoeken of de belevingsmodules worden gebruikt door de gebruikers en hoe 
deze de activatie op lange termijn beïnvloed. 
 
5.3 Reflectie 
Het doorlopen en afronden van het onderzoek heeft mij enorm geholpen als student. Ik heb veel geleerd over het 
proces, de doelgroep, de ziekte dementie en de zorginstellingen waar deze mensen zich bevinden. De impact van 
dementie is groot en heeft mij als persoon ook geraakt. Het rondlopen en in gesprek gaan met mensen in de 
zorginstellingen hebben mijn ogen geopend. Zeker wanneer je bewoners een aantal keren tijdens het proces 
achteruit ziet gaan. Door zo dicht op de doelgroep te zitten heeft uiteindelijk het vormen van het eindproduct wel 
enorm geholpen, helemaal als je zo’n positieve reacties vanuit familie en begeleiders te horen krijgt. 
  
Scriptie 
De eerste fase van het onderzoek, de analyse fase, heeft langer geduurd dan gepland. Het schrijven en onderzoeken 
van informatie ging aardig moeizaam. Ik heb lang naar nieuwe bronnen en inzichten gezocht. Mede omdat vanaf 
het begin van het project de invulling van het product niet geheel duidelijk was en daarom werd het starten van de 
ontwerpfase zo lang mogelijk uitgesteld. De gesprekken en begeleiding vanuit Qwiek en de ankerdocent van de 
opleiding hebben mij enorm geholpen. Door testdeadlines te stellen en meteen afspraken in te plannen met 
zorginstellingen om te gaan testen, hebben mij gedwongen om zeer snel de omschakeling te kunnen maken. Je wilt 
de tijd van de mensen in de zorg namelijk niet verprutsen. Tijdens het ontwerp-  en de realisatiefase van het 
onderzoek heb ik vluchtig aantekening bijgehouden maar niks in het scriptie document bijgehouden. Dit maakte 
het schrijven in de laatste weken na het afronden van de realisatiefase erg lastig. In het vervolg zou ik mijn proces 
sneller opschrijven zonder na te denken of het er wel goed staat. 
  
Contact met professionals en begeleiders 
Tijdens het project was het lastig voor mij om de professionals en begeleiders goed op de hoogte te houden. Toen ik 
eenmaal aan de slag ging met de ontwerpfase was de focus te veel gericht op het resultaat, waardoor ik nogal vaak 
vergat om mijn omgeving op de hoogte te houden. Tegen het einde was er dan ook maar één doel, alles afkrijgen en 
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daar zo snel mogelijk komen. Vaak kreeg ik dan wel een seintje vanuit mijn omgeving om een update te geven. Dit 
heeft mij doen inzien dat een goede planning en goed communiceren waar je mee zit, je alleen maar sneller verder 
helpt. 
  
Interviews en gebruikerstesten 
Professionals regelen voor interviews en gebruikerstesten ging eigenlijk zeer makkelijk. Deze personen waren vaak 
bereid om mee te werken door de ervaring die ze met andere Qwiek studenten hebben gehad. Het afnemen van de 
gebruikerstesten ging ook heel goed, alleen was het zeer veel werk om daarna alle opgedane informatie te indexeren. 
In te toekomst zal ik niet alles meer met de hand meeschrijven, maar een document opmaken met het beoogde 
gedrag. Dan hoef je alleen maar te vinken en kun je makkelijker statistische conclusies trekken uit de informatie. 
  
Realisatie 
Ik ben perfectionistisch, daardoor ben ik vaak mijzelf tegengekomen in het project. De deadlines zijn gemist en heb 
uiteindelijk niet voor de zomer kunnen afstuderen. Zoals eerder is aangegeven is het, na het gesprek met Qwiek en 
mijn begeleider vanuit de opleiding, eigenlijk een stuk beter gaan lopen. Door meteen afspraken te maken met 
acteurs en locaties voor draaidagen moest ik wel klaar zijn als die dagen eraan kwamen. Ook in het editen van het 
eindproduct is zeer veel tijd gaan zitten. Maar het extra werk heeft uiteindelijk wel voor een product gezorgd waar ik 
trots op ben, zeker gezien de positieve reacties tijdens de laatste gebruikerstesten. 
  
Qwiek 
Ik heb een aantal keren al een videocontent mogen maken voor Qwiek. Door dit en door de twee eindproducten waar 
ze tevreden over zijn, heb ik tegen het eind van het traject een baan aangeboden gekregen. Dit heeft tegen het eind 
voor veel motivatie gezorgd om het project goed en snel af te ronden. Het schrijven is tijdens het proces nooit mijn 
sterkste punt geweest, maar het maken van de content wel. Het doorlopen en afronden van het onderzoek heeft mij 
enorm geholpen als student. Ik heb veel geleerd over het proces, de doelgroep, de ziekte dementie en de 
zorginstellingen waar zij zich bevinden. De impact van dementie is groot en heeft mij als persoon ook geraakt. Het 
rondlopen en in gesprek gaan met mensen in de zorginstellingen hebben mijn ogen geopend. Zeker wanneer je 
mensen een aantal keren tijdens het proces achteruit ziet gaan. Door zo dicht op de doelgroep te zitten heeft 
uiteindelijk het eindproduct wel enorm geholpen. Zeker als je zo’n positieve reacties vanuit familie en begeleiders 
te horen krijgt. Dat is dan ook mijn motivatie geweest om per 1 oktober 2017 met veel plezier en energie bij Qwiek 
aan de slag te gaan, om onder andere dit project en andere content voor belevingsmodules verder vorm te geven.  
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