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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een cognitieve prothese voor mensen 

met dementie op jonge leeftijd. Beoogd wordt bij te dragen aan zelfredzaamheid, door 

het prospectief- en retrospectief geheugen te ondersteunen. 

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening en zorgt voor cognitieve achteruitgang. 

De problemen die worden ondervonden door mensen met dementie op jonge leeftijd 

lopen erg uiteen. In dit onderzoek wordt toegespitst op het verlies van dagstructuur en 

routine. Doordat het cognitieve vermogen ernstig wordt aangetast, hebben mensen met 

dementie op jonge leeftijd problemen met tijdsbesef, het vooruit kunnen plannen van 

zaken en het zich kunnen herinneren wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Het 

aannemen van een dagritme en navigeren door de activiteiten gedurende de dag wordt 

hierdoor steeds moeilijker. 

De designbenadering is Research through Design (RtD) op basis van het Design Research 

Framework van Kuipers, Terlouw, Wartena & van Dongelen (2019). Mensen met 

dementie op jonge leeftijd worden betrokken als co-creator. Het is niet vanzelfsprekend 

dat jonge mensen met dementie kunnen participeren als co-creator in een 

ontwerponderzoek. Hier is rekening mee gehouden in het uitvoeren van het onderzoek 

door het gebruik van empathie tools. 

De uitkomst is een smartphone met een speciaal ontworpen Android besturingssysteem 

waarbinnen widgets geplaatst kunnen worden. De smartphone is onderdeel van een 

ecosysteem in huis waarmee het prospectief- en retrospectief geheugen ondersteund 

wordt. De onderliggende design choices zijn gebaseerd op de resultaten uit het iteratieve 

proces. De uitkomst is echter nog niet getest samen met de doelgroep. Vervolgonderzoek 

zal moeten uitwijzen dat de “cognitieve prothese” daadwerkelijk bijdraagt aan 

zelfredzaamheid van JMD. 

Sleutelwoorden: Dementie op jonge leeftijd, zelfredzaamheid, cognitieve prothese, co-creatie. 

 

Abstract 

The aim of this research project is to develop a cognitive prothesis for younger people 

with dementia. The aim is to contribute to self-reliance, by supporting prospective and 

retrospective memory. 

Dementia is a major brain disorder that causes cognitive decline. The problems 

experienced by younger people with dementia vary widely. This research focuses on the 

loss of day-structure and routine. Because cognitive ability is severely affected, younger 

people with dementia have problems with time awareness, planning of the day, and 

remembering things of the past. This makes it increasingly difficult to adopt a daily 

rhythm and navigate through the activities during the day. 

The design approach is Research through Design (RtD) based off the Design Research 

Framework of Kuipers, Terlouw, Wartena & van Dongelen (2019). Younger people with 

dementia are involved as co-creators. It is not self-evident that young people with 

dementia can participate as a co-creator in a design study. This has been taken into 

account in conducting the research by using empathie tools. 

The result is a smartphone with a specially designed Android operating system in which 

Widgets can be placed. The smartphone is part of an in-house ecosystem supporting 

prospective- and retrospective memory. The underlying design choices are based on the 

results from the iterative process. However, the outcome has not yet been tested with 

the target group. Following research will have to show that the cognitive prosthesis 

actually contributes to self-reliance of younger people with dementia.  
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1. Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is om ondersteunende technologie te ontwikkelen waarmee 

jonge mensen met dementie (JMD) worden ondersteund in zelfredzaamheid. De 

cognitieve prothese moet ondersteunen in structuur, routine en handelen, ondanks dat 

het geheugen van de gebruiker slechter wordt. 

De aanleiding voor dit onderzoek is de impact die dementiële ziektes hebben op de 

persoon zelf, zijn of haar omgeving en het zorgsysteem in Nederland. Door de sterke 

groei van het aantal mensen met dementie komen de gezondheidszorg en de 

samenleving als geheel in toenemende mate onder druk te staan (Deltaplan dementie, 

2019). Veel uitgangspunten van zorgstandaarden voor dementie worden ook bij 

dementie op jonge leeftijd onderschreven. Voor JMD is het van belang zo lang mogelijk 

thuis te kunnen blijven wonen. Juist vanwege het feit dat JMD een andere rol in de 

maatschappij en binnen het gezin vervullen dan oudere mensen met dementie. 

De ondersteuning van technologie wordt veelvuldig besproken en onderzocht binnen de 

zorgsector. Ook bij dementie wordt onderzocht of en hoe technologie kan ondersteunen 

bij het dragelijk maken van deze ziekte. Ondersteunende technologie kan bijdragen aan 

het langer (zelfstandig) thuis blijven wonen. Met behulp van technologie kan zowel de 

persoon met dementie als de mantelzorger ondersteund worden in het dragelijk maken 

van de ziektelast die dementie met zich meebrengt (Ienca, et al., 2017). 

Daarnaast liggen er ook kansen voor de doelgroep JMD en misschien op termijn wel voor 

een groter deel van de mensen die aan dementie lijden. JMD laten zien dat ze ondanks 

de dementie vaak nog een smartphone of tablet gebruiken in het dagelijks leven 

(Deloitte, 2018). Dat deze doelgroep gewend is aan het gebruik van deze technologische 

hulpmiddelen, zorgt voor kansen voor digitale innovatie. De maakbaarheid van 

technologie en de ervaring van deze doelgroep om met technologie om te gaan, zorgt 

voor een ideale situatie bij de ontwikkeling van cognitieve protheses. 

Cognitieve protheses (Ford, 1997) is de studie naar menselijke cognitie en het 

bestuderen van de mens als systeem. Op basis van deze kennis is de focus om 

menselijke mogelijkheden te vergroten en beperkingen te verhelpen. Het idee is niet om 

de mens na te maken, maar om technologie te ontwerpen waarmee de mogelijkheden 

van de mens worden vergroot. Enkele voorbeelden van protheses zijn: 

• Verrekijker: deze vergroten de mogelijkheden van het oog, maar vervangen deze 

niet. 

• Google Maps: deze vergroten de mogelijkheid tot navigatie. 

In onderzoek naar mensen met dementie wordt door Mulvenna et al. (2007), Mulvenna 

et al. (2008) & (Alm, et al., 2014) cognitive prosthetic gebruikt als term voor 

ondersteunende technologie als navigatie door de dag. 

Doelgroep 

Dit onderzoek richt zich op jonge mensen met dementie (JMD). We spreken van 

dementie op jonge leeftijd wanneer de eerste ziekteverschijnselen voor het 65e 

levensjaar zijn begonnen. Deze grens is gekozen omdat dat kortgeleden de 

pensioengerechtigde leeftijd was in Nederland. JMD hebben vaak bij aanvang van de 

ziekte nog een baan. In tegenstelling tot de meeste personen met dementie vervullen ze 

een actievere rol in de maatschappij. Daarnaast zijn JMD fysiek vaak fitter. Omdat JMD in 

een andere levensfase zitten, zijn de behoeften anders (Arntzen, Holthe, & Jentoft, 2014) 

(KCdementieopjongeleeftijd, 2015). Net als bij ouderen is ook onder JMD de ziekte van 

Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Daarnaast komt fronto-temporale 

dementie gevolgd door vasculaire dementie veelvuldig voor. Ziektebesef blijft bij deze 
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groep lang aanwezig, soms vergezeld door enig ziekte-inzicht. Dit kan leiden tot 

belangrijke gevoelscomponenten die het functioneren beïnvloeden, zoals somberheid, 

onmacht of frustratie en agressie. Gevoelens van faalangst en een aangetaste 

eigenwaarde spelen vaak een grote rol in het functioneren. 

De WHO schat dat 6-9% van het aantal mensen met dementie behoort tot de groep JMD 

(WHO, 2019). Recente cijfers laten zien dat het aantal mensen met dementie tussen de 

40-65 jaar in Nederland op ruim 24.000 ligt (Vektis, 2019) (Zorgstandaard dementie, 

2020). 

De kosten van dementie voor de maatschappij bedroegen in 2015 € 6,6 miljard. In 2030 

zal dit naar schatting € 12 miljard zijn, in 2040 € 15,6 miljard. De verwachte stijging 

komt door de vergrijzing (Rijksoverheid, 2018). Er zijn geen exacte kosten voor deze 

groep JMD beschikbaar. Te stellen is dat dementie op jonge leeftijd hoge kosten met zich 

mee brengt door de benodigde zorg, het wegvallen van werk en mogelijk het overbelast 

raken van mantelzorgers. 

Design research met JMD 

Intelligente assistieve technologie, wat ontwikkeld is voor mensen met dementie tussen 

2000 en 2016, bestaat maar voor 40% uit user-centered design. Zo’n 60% van alle 

ontworpen hulpmiddelen zijn niet user-centered ontworpen (Ienca, et al., 2017). 

Co-design met mensen met dementie is lastig. Co-designer zijn vraagt om bepaalde 

levels van sensorische, cognitieve en motorische vaardigheden. Deze nemen af voor 

mensen met dementie en daarom zijn niet alle vormen van co-creatie geschikt (Hendriks, 

Slegers, & Duysburgh, 2015) & (Hendriks, 2019). In het onderzoek (Suijkerbuijk, et al., 

2019) wordt geconcludeerd dat het betrekken van mensen met dementie als co-designer 

maar in 7 van de 49 onderzoeken wordt gedaan. Anderen zoeken naar een oplossing om 

de empathie voor het hele designteam mogelijk te maken, zonder dat mensen met 

dementie heel intensief betrokken hoeven te worden. Eén vorm is die van Smeenk, 

Sturm & Eggen (2018), waarin een first person ervaring van dementie wordt 

nagestreefd. De empathie tool die hierin wordt gebruikt, is een dementia experience 

room. Het designteam doet empathie op voor de doelgroep door zelf te ervaren hoe het 

is om dementie te hebben. Bijvoorbeeld doordat men het huis in loopt met boodschappen 

en te ervaren dat de koelkast al vol ligt met exact dezelfde boodschappen als dat 

opnieuw zijn meegebracht uit de supermarkt. 

Ondanks dat het geestelijk vermogen van mensen met dementie ernstig afneemt, is het 

goed mogelijk deze mensen te betrekken in design research. Het betrekken van 

eindgebruikers is van essentieel belang bij het ontwerpen van oplossingen voor de 

doelgroep (Hendriks, 2019) & (Brankaert & Den Ouden, 2015). In dit onderzoek zijn JMD 

en mantelzorgers betrokken in alle fasen van het ontwerpproces. 

Bij de ontwikkeling van de cognitieve prothese is de Research through Design (RtD) 

benadering gehanteerd. RtD is een wetenschappelijke onderzoeksbenadering waarbij de 

doelgroep wordt betrokken als co-designer en gezamenlijk oplossingen worden 

ontworpen (Friedman, 2008) & (Frayling, 1993). Vanuit dit onderzoeksproces wordt een 

prototype ontworpen samen met JMD. Tijdens het proces wordt empathie gecreëerd voor 

de doelgroep, wat uitmondt in een duidelijke weergave van de problemen, 

eigenschappen en context van de doelgroep in empathie tools. Tijdens het onderzoek zijn 

empathie tools ontwikkeld en gebruikt, wat bijdraagt aan het ontwerpen samen mét JMD 

(Smeenk, Sturm, & Eggen, 2018). 
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Vergelijkbaar onderzoek 

Omdat de ziekte dementie de snelst groeiende doodsoorzaak is volgens het RIVM 

(Volksgezondheidenzorg, 2020), boven hartfalen en longkanker, is er veel aandacht voor 

deze ziekte. In 2018 was dementie de belangrijkste doodsoorzaak. Ontwerpen van 

technologische ondersteuning voor mensen met dementie wordt veelvuldig gedaan. De 

hoeveelheid onderzoeken voor JMD is echter schaars. Er zijn enkele onderzoeken die zich 

richten op JMD. Naar onderstaande onderzoeken wordt regelmatig gerefereerd in dit 

onderzoek. De voorbeelden van Arntzen et, al. (2014) worden gebruikt voor belangrijke 

voorwaarden en de juiste implementatie van assistieve technologie in het dagelijks leven 

van JMD. Resultaten van Brankaert & Den Ouden (2015) laten zien hoe een smartphone 

interface zo goed mogelijk ontworpen kan worden voor mensen met dementie. Giaccardi, 

et al. (2018) omschrijft hoe hulpmiddelen ontworpen kunnen worden waarin ouderen 

worden gestimuleerd om vindingrijke oplossingen te bedenken voor de eigen problemen. 

El Haj, Goallouj, & Antoine (2017) laat zien hoe het prospectief geheugen van mensen 

met dementie verbeterd kan worden middels de ondersteuning van Google agenda. 

Mulvenna, et al. (2007) ontwerpt aan de hand van RtD een cognitieve prothese voor 

mensen met dementie. Met deze cognitieve prothese worden mensen met dementie door 

de dag begeleid. 

Probleemstelling 

Dementie brengt brede en uiteenlopende problematiek met zich mee. De cognitieve 

achteruitgang zorgt voor achteruitgang in zelfredzaamheid. In dit onderzoek wordt 

ingegaan op de problemen rondom het verlies prospectief en retrospectief geheugen. 

Prospectief geheugen is de bekwaamheid om gebeurtenissen of toekomstige afspraken te 

onthouden. Prospectief geheugen kan worden geactiveerd door een gebeurtenis wat zich 

voordoet (event based), of door een tijdstip (time based) (Einstein & McDaniel, 1990). 

Prospectief geheugen wordt bijgestaan door andere niet-geheugen-gerelateerde factoren 

zoals aandacht, motivatie, inschikkelijkheid, alertheid, beloning en tegenstrijdige doelen 

(Graf, 2001). Hierdoor kan prospectief geheugen beter omschreven worden als een 

collectie van verschillende geheugen- en besluitvormingselementen, in plaats van een 

specifieke vorm van geheugen. Retrospectief geheugen omschrijft al het geheugen wat 

we hebben ervaren in het verleden. Zoals mensen, woorden en gebeurtenissen. Bijna alle 

acties in de toekomst zijn gebaseerd op wat men kent uit het verleden (Eichenbaum, 

2011). 

Het aannemen van een structuur, routine en het uitvoeren van handelingen gedurende 

de dag wordt door de afname van het geheugen steeds moeilijker. De mantelzorger is 

meestal de partner. Vaak heeft deze partner echter nog een baan en het komt regelmatig 

voor dat de grote lichamelijke en emotionele druk leidt tot overbelasting (Peeters, 

Francke, Beek, & Meerveld, 2007). 

Doelstelling 

Vanwege bovengenoemde probleemstelling wordt in dit onderzoek een cognitieve 

prothese ontwikkeld voor het in stand houden van structuur en routine. Door de 

ondersteuning van prospectief en retrospectief geheugen wordt verwacht dat dit een 

bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van JMD. Ook wordt verwacht dat zij 

hierdoor zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.   
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2. Methodologie 
Hieronder zijn de opzet van het onderzoek en de ingezette methoden beschreven. Deze 

hebben geleid tot de ontwerpkeuzes voor de cognitieve prothese. 

Design Based Research 
Dit onderzoek is opgezet conform Design Based Research (DBR) waarin het proces is 

vormgegeven aan de hand van het DBR framework (Kuipers, Terlouw, Wartena, & van 

Dongelen, 2019). Dit framework (figuur 1) geeft een procesmatige weergave van de 

mensgerichte aanpak in dit onderzoek. JMD hebben geparticipeerd in alle fases van het 

onderzoek. 

 

Figuur 1 Design research framework 

Het onderzoek heeft een iteratief karakter. In onderstaand overzicht van methoden is te 

zien dat op een gefaseerde manier methoden zijn toegepast. In de praktijk is heen en 

weer gereisd tussen de fasen. In de tijd zijn enkele methoden uitgevoerd in een volgende 

fase en later in het onderzoek zijn methoden uitgevoerd uit een fase ervoor. Zo is 

beoogd zo goed geïnformeerd mogelijk het probleem in kaart te brengen en 

oplossingsrichtingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de 

doelgroep. Overkoepelend is het ontwerpproces onder te verdelen in vier fasen: 

1. Exploratiefase 

Hierin wordt de content en context in kaart gebracht en worden doelen (bij)gesteld. 

2. Ontwerpen empathie tools 

Vanuit de exploratiefase wordt een weergave gemaakt van de doelgroep, problemen, 

doelstellingen en principes in empathie tools. Dit zijn persona’s, design beperkingen, 

design principes en supporting theories. 

3. Prototype 

De exploratiefase en empathie tools vormen de basis voor het ontwerpen en gebruiken 

van prototypes. 
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4. Design choices 

Uit de onderbouwing van de voorgaande prototype sessies worden in co-creatie de 

design choices gemaakt. 

 

Betrokkenen 
Gedurende het onderzoek zijn veel verschillende belanghebbende betrokken. Uit de 

doelgroep zijn JMD tot 65 jaar en mantelzorgers (partners) betrokken. Opella en 

Beweging 3.0 zijn als zorgorganisatie betrokken. Betrokken experts zijn casemanagers 

dementie en een ergotherapeut om het behandelperspectief 

te belichten in dit onderzoek. Het belang van de experts is 

om een toelichting te geven op de huidige behandelvormen, 

mogelijke ondersteuning van technologie en voor het toetsen 

van bevindingen. Een casemanager is een onafhankelijke en 

vaste begeleider voor mensen met dementie en hun 

naastten. Een casemanager dementie helpt bij een weg 

vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom 

dementie. Een casemanager dementie beschikt over vakkennis op hbo-niveau in 

verpleegkundige disciplines of maatschappelijk werk en heeft ervaring met de doelgroep 

(Dementie Noord-West Veluwe, 2019). 

Rol Aantal 

JMD 12 

Partners 4 

Casemanagers 7 

Ergotherapeut 1 

Tabel 1 deelnemers onderzoek 

Figuur 2 methoden en resultaten overzicht 
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Tijdens het onderzoek zijn drie JMD en vier partners (N=7) uitvoerig betrokken in het co-

creatie proces. De andere negen JMD zijn in groepsverband betrokken in de 

empathiefase en voor het toetsen van bevindingen. 

In de laatste fase van het onderzoek zijn twee UX designers, twee UI designers en een 

full-stack developer betrokken bij de ontwikkeling van het uiteindelijke artefact. Deze 

groep is betrokken voor een frisse blik en de uitwerking van het uiteindelijke artefact. 

Informed Consent 

Alle deelnemers met dementie hebben een informed consent getekend. Samen met de 

partner is besproken wat het onderzoek inhoudt. Deelname aan het onderzoek is 

vrijwillig. Deelnemers kunnen op elk moment van het onderzoek stoppen. Hier hoeft 

geen reden voor genoemd te worden. Alle data worden geanonimiseerd verwerkt. De 

informed consent is géén éénmalige afspraak. Dit is een continue gesprek tussen de 

onderzoeker en de deelnemer met dementie (Coughlan, et al., 2013). 

Methoden en resultaten 
Hieronder zijn de ingezette methoden en resultaten gedurende dit onderzoek 

weergegeven. Het doel van deze weergave is inzicht te geven in het proces, methoden 

en resultaten alvorens het artefact gepresenteerd wordt. 

1. Exploratiefase 
Voorafgaand aan de eerste methoden met de doelgroep zijn meerdere gesprekken 

gevoerd met casemanagers en mantelzorgers en heeft een literatuuronderzoek 

plaatsgevonden. Uit de literatuur blijkt dat mensen met dementie problemen ervaren in 

cognitieve achteruitgang. Dit is enorm breed, maar ook te verdelen in zeven 

symptoomgebieden: sociaal cognitief, complexe aandacht, executieve functies, 

perceptueel-motorisch, taal, leren en geheugen en algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (DSM-V, 2013) & (Grave, van Lieshout, & Kruijt, 2020). 

Om empathie te voelen voor de problemen die door JMD zelf ervaren worden, hebben 

verschillende sessies plaatsgevonden met JMD, partners en experts vanuit 

zorgorganisaties. 

Tijdens deze methoden wordt rekening gehouden met de belasting van de persoon met 

dementie. Er zijn meerdere pauzes ingelast. Daarnaast wordt veel herhaald van wat er 

besproken en gedaan wordt en worden steekwoorden uitgeschreven. Er wordt geduldig 

omgegaan met de reacties vanuit de persoon met dementie. De methoden worden 

gedeeltelijk of geheel in samenspraak met de partner doorlopen. 

Over het algemeen werden tijdens de sessies de vragen in gezamenlijkheid beantwoord 

door de persoon met dementie en partner. De partner had de overhand in de 

beantwoording van vragen. Voor de persoon met dementie bleek de uitleg van het 

ziektebeeld en bijbehorende problemen ingewikkeld. Regelmatig zijn vragen beantwoord 

door de partner en bevestigd door de persoon met dementie. 
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1.1 A Day in The Life 

A Day in The Life (Digital Society School, 2019) is een methode waarbij de doelgroep 

(N=1) wordt gevolgd gedurende een bepaald gedeelte van de dag. Naast het observeren 

van activiteiten en interviews over de ervaren problemen, is de dag uitgeschreven in een 

tijdlijn. De informatie uit deze sessie is getranscribeerd en gecodeerd middels open, 

axiaal en selectieve code. De data heeft bijgedragen aan de persona’s, design 

beperkingen en design principes. 

1.2 Paper prototyping 

Na het verwerken van de gegevens uit A Day in The Life is in een vervolgsessie 

besproken wat voor oplossingsrichtingen de persoon met dementie (N=1) en partner zelf 

als behulpzaam zien. Op basis van deze input is middels paper prototyping een eerste 

oplossingsrichting uitgewerkt (zie afbeelding 2). 

1.3 Observatie dagbehandeling 

Op basis van voorgaande twee sessies is samen met deze deelnemer een bezoek 

gebracht aan de dagbehandeling. Op de dagbehandeling is de groep geobserveerd. Er 

heeft een open interview plaatsgevonden met een groep JMD over ervaren problemen 

(N=10). Op basis van deze observaties is te concluderen dat deze mevrouw ten opzichte 

van andere bezoekers van de dagbehandeling cognitief in een betere staat is dan de rest. 

Daarnaast heeft ze veel ziekte-inzicht ten opzichte van andere JMD. Deze observatie 

heeft bijgedragen aan de persona’s. 

1.4 Focusgroep casemanagers 

Om het perspectief vanuit de zorgorganisatie te onderzoeken, is een focusgroep 

uitgevoerd met casemanagers (N=6) en één innovatieadviseur van een zorgorganisatie.  

Middels een focusgroep (Assema van, Mesters, & Kok, 1992) met vooraf opgestelde 

vragen en affinity diagramming (UXDict, 2016), is de perceptie vanuit de zorgorganisatie 

onderzocht en zijn de intenties voor mogelijke oplossingen verzameld. De resultaten zijn 

globaal getranscribeerd en gestuurd naar de deelnemers ter controle. De focusgroep 

heeft bijgedragen aan de persona’s, design beperkingen en design principes. 

1.5 Contextual interview 

Om een dieper begrip te krijgen van problemen en doelen zijn generatieve methoden 

toegepast middels een contextual interview en een contextmapping sessie. 

Afbeelding 1 a day in the life 
Afbeelding 2 paper 
prototyping 
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Een week voor de afspraken zijn de deelnemers voorbereid met een boekje met vragen 

en door foto’s te maken van wat zij belangrijk vinden in het dagelijks leven. Deze 

voorbereiding zorgt voor een snelle kennismaking en een bereikt een diepere laag van 

gebruikersinzichten (Sleeswijk Visser, Stappers, van der Lugt, & Sanders, 2005).  

Tijdens de sessie bij de mensen thuis wordt dit boekje besproken en wordt middels een 

contextual interview de doelstelling verder uitgediept middels een affinity diagram en dot 

voting. 

2. Empathie tools 
Zoals omschreven in het theoretisch kader is co-creatie met JMD lastig door de afname 

van het cognitieve vermogen (Hendriks, 2019) & (Smeenk, Sturm, & Eggen, 2018). Om 

deze reden zijn op basis van de resultaten uit de exploratiefase, onderstaande empathie 

tools ontwikkeld. 

2.1 Persona’s.  

De persona’s (Cooper, 2004) dienen als fictieve representatie van JMD. De persona’s 

worden gebruikt om in het vervolg van het design proces empathie te laten ervaren door 

het hele design team. Behoeften, hobby’s, gedrag, levensdoelen en pijnpunten worden 

omschreven. De belangrijkste inzichten zijn dat de zelfredzaamheid afneemt, structuur 

en routine verloren gaat door de afname van het cognitieve vermogen in combinatie met 

baanverlies, ziektebesef is (soms) aanwezig, inactiviteit treedt op en problemen met het 

prospectief- en retrospectief geheugen treden op. De meeste JMD ontvangen zorg en 

ondersteuning van de partner. Zie in afbeelding 4 twee van de drie gebruikte persona’s 

uit dit onderzoek. 

2.2 Design constraints 

De design constraints (hierna beperkingen) zijn een resultaat van de synthese uit de 

exploratiefase. In elke ontwerponderzoek heeft men te maken met beperkingen vanuit 

Afbeelding 3 contextual interview 

Afbeelding 4 persona's 
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het beleid, de gebruiker, de opdrachtgever, de designer en de technologie (Lawson, 

2005). Alleen de beperkingen vanuit de gebruiker zijn relevant voor het vormen van de 

empathie tools, omdat elke mogelijke oplossingsrichting begint bij de doelgroep. De 

beperkingen met betrekking tot beleid, de opdrachtgever, de designer en de technologie 

variëren en komen later. Deze beperkingen van de gebruiker komen voort uit het 

ziektebeeld en hoe het ziektebeeld zich vertaalt in het vertoonde gedrag. De beperkingen 

worden tijdens het onderzoek gebruikt als richtinggevend en kaders voor de uiteindelijke 

design choices. 

Om de structuur van de beperkingen zo veel mogelijk te laten bijdragen aan empathie, 

zijn deze verwerkt in onderstaande empathiemap (Digital Society School, 2020). De 

beperkingen zijn omschreven vanuit het ziektebeeld zelf én vanuit de interactie met de 

mantelzorger. 

 

  

Afbeelding 5 empathiemap design beperkingen 
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2.3 Design principles 

De design principles (hierna principes) komen voort uit de exploratiefase. De methoden 

zijn getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd. Op basis van de meest belangrijke 

problemen en oplossingsrichtingen zijn onderstaande principes geformuleerd. De 

principes zijn getoetst bij mantelzorgers, een ergotherapeut en een casemanager, om zo 

na te gaan of dit een logische synthese is vanuit de exploratiefase. De principes zijn 

richtinggevend voor de design choices. 

Tabel 2 design principes 
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3. Prototype 
Op basis van de persona’s, design beperkingen en -principes zijn co-creatie sessies 

georganiseerd om oplossingsrichtingen te ontwerpen. 

3.1 Clickable prototype 

Middels clickable prototype (Thisisservicedesigndoing, 2020) hebben de deelnemers 

(N=2) getest met een Android launcher met daarin een agenda-applicatie van 

MijnEigenPlan (Mijneigenplan, 2020). Deze agenda-applicatie heeft uitgebreide 

mogelijkheden bij het aanmaken van een agenda-afspraak of een taak. De afspraak is 

aan te vullen met stappenplannen, pictogrammen, kleuren en spraak. Dit is een low 

fidelity prototype waarmee de gebruikers begrip krijgen van een oplossingsrichting. De 

working theorie is dat de smartphone langer gebruikt kan worden wanneer deze 

eenvoudiger wordt gemaakt en functionaliteiten afgeschaald kunnen worden wanneer het 

cognitieve vermogen afneemt (Brankaert & Den Ouden, 2015). De tweede working 

theorie is dat een uitgebreide agenda functionaliteit kan ondersteunen in het prospectief- 

en retrospectief geheugen (El Haj, Gallouj, & Antoine, 2017). 

De smartphone met agenda-applicatie is een week getest met algemene agenda-

afspraken, alvorens de vervolgmethode is toegepast. 

3.2 Wizard of Oz 

Op basis van dit clickable prototype is onderzocht hoe de 

smartphone moet bijdragen aan structuur en routine, 

door te ondersteunen in het prospectief- en retrospectief 

geheugen. Middels de methode Wizard of Oz (Kelley, 

1984) zijn vier oplossingsrichtingen besproken: 1. een 

uitbreiding van agenda afspraken met spraakberichten 

(Olsson, Persson, Bartfai, & Boman, 2017); 2. een 

herinneringslampje op plekken waar extra aandacht 

nodig is (Giaccardi, et al., 2018); 3. een foto- of 

videoinstructie welke op te roepen is door de smartphone 

tegen de NFC-sticker te houden en 4. een herinnering 

ondersteunen met foto’s (Hodges, et al., 2006). 

Covid-19: Na de methode Wizard of Oz vond de Covid-19 uitbraak plaats. Dit heeft 

geresulteerd in dat de dagstructuur meer wegvalt bij de deelnemers. Alle vaste afspraken 

zijn geannuleerd en verder testen met de agenda-applicatie is grotendeels gestopt. 

Afbeelding 7 Wizard of Oz 

Afbeelding 6 smartphone applicatie 'Carrie' 
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3.3 Hackathon 

Als laatste iteratie is in een Hackathon gewerkt aan een oplossingsrichting. Een 

Hackathon is een bijeenkomst van meerdere disciplines om aan een gezamenlijk thema 

te werken. De Hackathon heeft volledig online plaatsgevonden vanwege de Covid-19 

uitbraak. De volgende experts zijn betrokken: JMD, partners, ergotherapeut, 

casemanager, innovatieadviseurs, UX designers, UI designers en een 

softwareontwikkelaar. 

Als basis voor het begrip van de doelgroep, problemen en de context heeft het 

designteam de empathie tools gebruikt. Daarnaast is een rooster gehanteerd voor het 

betrekken van JMD, partners en experts. Het designteam ontvangt een aantal dagen van 

te voren de volgende empathie tools: 

• Drie persona’s welke de doelgroep representeren; 

• Eén empathiemap waarin de design beperkingen verwerkt zijn; 

• De designrichtlijnen. Hierin staan de design beperkingen, design principes en 

ondersteunende theorieën omschreven volgens de opbouw van het design 

research framework (Kuipers, Terlouw, Wartena, & van Dongelen, 2019). 

Ten eerste is het doel van de Hackathon om een oplossingsrichting te ontwerpen en te 

toetsen bij JMD, partners en andere experts. Deze oplossingsrichting zal bijdragen aan 

het uiteindelijke artefact. 

Ten tweede is het doel om de bruikbaarheid van de empathie tools te testen en 

verbeteren. De waarde van de empathie tools wordt bepaald op basis van de uitgewerkte 

oplossingsrichting; beoordeeld door JMD, partners en experts én de bevindingen van de 

designers in een groepsinterview. 

Tijdens de Hackathon is regelmatig een vraag herhaald en de presentatie van de 

oplossingsrichting is meerdere malen samengevat. Het doel hiervan is dat JMD zo goed 

mogelijk begrijpen wat er gepresenteerd wordt, zodat de input verwerkt kan worden in 

een volgende iteratie. De oplossingsrichting vanuit de Hackathon is uitgewerkt, 

geverifieerd met de design- beperkingen en principes en verwerkt tot het artefact in het 

volgende hoofdstuk. 
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3. Het Artefact 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek toegelicht in design choices. Op 

basis van de exploratiefase, empathie tools en prototypefase zijn de resultaten 

gebundeld tot het artefact met onderliggende design choices. 

Design Choices 
Het artefact is een smartphone met een speciaal ontworpen Android versie. Op het 

startscherm zijn alle functionaliteiten te zien, zonder hiervoor een applicatie te openen. 

De smartphone is onderdeel van een ecosysteem in huis. Tezamen begeleidt dit artefact 

JMD door de dag heen als een extern geheugen. “Imagine a memory which is outside 

you and responsive to you but doesn’t control you” (Inglis, et al., 2004). 

Afbeelding 8 is een voorbeeld van hoe het beginscherm ingericht kan worden. Aan dit 

artefact liggen onderstaande zeven design choices ten grondslag. Om de uitwerking 

beknopt te houden, wordt verwezen naar de design principes waar nodig. De design 

principes uit eigen onderzoek zijn aangevuld met de principes van het Persuasive System 

Design (PSD)-model (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Zo wordt verwacht dat het 

artefact zo veel mogelijk verleidt tot gebruik. Naar de PSD principes wordt verwezen in 

het Engels. 

1. Vergroten van tijdsbesef 

Tijd is een abstract begrip. Uit de methoden in de exploratiefase is gebleken dat JMD 

tijdsbesef verliezen en de wens hebben om het begrip van tijd terug te krijgen. Dit wordt 

onderbouwd door verschillende bronnen (van Wijngaarden, Alma, & The, 2018) & (DSM-

V, 2013). Om deze reden zijn er twee functionaliteiten verwerkt in het artefact waarmee 

ondersteuning wordt geboden voor tijdsbesef. Een tekstuele weergave van tijd, moment 

Afbeelding 8 beginscherm Artefact 



Pagina 16 van 25 
 

van de dag en dag in de week helpt bij tijdsbesef en is het basisprincipe voor 

dementieklokken (Dementie-winkel, 2020). Daarnaast is het mogelijk een 

geheugensteuntje voor ‘tijd’ op het beginscherm te plaatsen. Door op deze knop te 

drukken, wordt de tijd en moment van de dag uitgesproken. 

2. Extern prospectief- en retrospectief geheugen 

Uit de exploratiefase is gebleken dat afname van het geheugen een groot probleem is bij 

het behouden van zelfredzaamheid. De resultaten uit de exploratiefase en het onderzoek 

van Woong (2016) laten zien dat structuur en routine helpt bij het behouden van 

zelfredzaamheid (design principe 1: structuur en routine). 

Digitale agenda 

El Haj, Gallouj & Antoine (2017) hebben aangetoond dat de externe geheugensteun 

‘Google agenda’ het prospectief geheugen kan ondersteunen bij milde vormen van 

Alzheimer. Deze working theorie is verwerkt in de smartphone door een weergave van de 

planning van activiteiten (zie afbeelding 8). 

Gesproken berichten 

In de prototype sessies is gebleken dat alleen een notificatie niet voldoende is voor het 

uitvoeren van een actie (McBright & Workman, 2017). Op basis van het contextual 

interview, de Hackathon en andere cognitieve protheses (Tinybots, 2020) & (BBrain, 

2020) is gebleken dat gesproken berichten aanzetten tot actie. De agenda-afspraak 

wordt uitgesproken op de plek in huis waar je aanwezig bent (zie afbeelding 9) 

(reminds). De herinneringen worden door JMD zelf ingesproken om de herkenbaarheid te 

vergroten (real-world feel). 

NFC stickers 

Om herinnerd te worden aan hoe een actie altijd uitgevoerd werd, kunnen herinneringen 

uit het verleden worden opgeroepen middels NFC stickers op de betreffende plek. Door 

de smartphone tegen een sticker aan te houden, kunnen foto’s, een video of ander 

ondersteunend materiaal opgeroepen worden (zie afbeelding 9). Deze toepassing is een 

hypothese ontstaan uit het co-creatie proces. Deze is nog niet getest met de doelgroep. 

Automatische foto 

Hodges, et al., (2016) tonen aan dat voor het ondersteunen van retrospectief geheugen 

is het maken van foto’s. Microsoft ontwikkelde ‘SenseCam’: een cameraatje welke je op 

de borst kunt dragen. Deze maakt foto’s in een zelf ingestelde interval. Zo zijn 

activiteiten uit het verleden terug te zien. Dit heeft een positief effect op het trainen van 

retrospectief geheugen. 

Uit ‘a day in the life’ en de paper prototype sessie blijkt dat het belangrijk is om zaken uit 

het verleden terug te kunnen zien middels foto’s. In het artefact is gekozen voor één (of 

meerdere) vaste plek in huis waar een foto wordt gemaakt van een belangrijk moment 

(zie afbeelding 9). Deze toepassing is een hypothese ontstaan uit het co-creatie proces. 

Deze is nog niet getest met de doelgroep. 
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3. Herkenbaar en waardig 

Herkenbaarheid (design principe 2: herkenning) en waardigheid (design principe 6: niet 

stigmatiserend) zijn belangrijk voor JMD in het gebruik van ondersteunende technologie 

(Arntzen, Holthe, & Jentoft, 2014). Uit de prototype sessies is gebleken dat nieuwe 

hulpmiddelen moeilijk herkend worden door JMD en daardoor niet aanzetten tot actie. 

Tevens zijn oude patronen en gewoonten sterker dan nieuwe. Wanneer een oude en 

nieuwe afstandsbediening naast elkaar liggen, zal de persoon met dementie altijd de 

oude afstandsbediening pakken. Door inprentingsproblemen zullen JMD het gevoel 

hebben regelmatig opnieuw kennis te maken met een nieuw hulpmiddel. In het artefact 

is gebruik gemaakt van wat mensen al kennen en vaak nog gebruiken: de smartphone 

(design principe 5: zelfstandig gebruik) (Deloitte, 2018). Door het artefact te baseren op 

de smartphone, wordt beoogd dat JMD dit herkennen als iets van zichzelf, zich 

zelfverzekerd voelen in het gebruik hiervan én weinig nieuwe vaardigheden hoeven te 

leren (design principe 3: zelf-effectiviteit). 

Daarnaast is de smartphone niet stigmatiserend. Uit de exploratiefase is gebleken dat het 

belangrijk is om de waardigheid naar de buitenwereld te behouden. Met het gebruik van 

de smartphone legt dit geen stigma op en zal dit niet herkent worden als hulpmiddel ten 

compensatie van de cognitieve achteruitgang. 

4. Modulaire opbouw 

Dementie is een progressieve ziekte (Alzheimer Nederland, 2019). Doordat iemand zijn 

of haar cognitieve vermogen afneemt, moet de cognitieve prothese kunnen meegroeien 

of -krimpen in functionaliteiten met het cognitieve vermogen van de gebruiker 

Afbeelding 9 ecosysteem Artefact 
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(personalization) (design principe 4: personalisatie) (design principe 7: modulair). In de 

Hackathon is bepaald dat het beginscherm is opgebouwd met meerdere widgets. In het 

voorbeeld wordt gebruik gemaakt van vijf widgets: de tijdweergave, sneltoetsen voor 

bellen en apps, de dagplanning, een weergave waar de partner op dat moment is en 

geheugensteuntjes (zie afbeelding 8). Widgets kunnen in het begin worden toegevoegd 

aan het beginscherm. Naarmate het ziekteproces vordert, kunnen widgets worden 

verwijderd om zo overzicht te creëren en het gebruiksgemak zo hoog mogelijk te houden 

(tailoring). Aangezien JMD de smartphone gebruiken voordat ze de diagnose krijgen, is 

het belangrijk dat apps zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden. Met een snelkoppeling 

naar het scherm met apps rechts onderin, kan naar de applicaties genavigeerd worden. 

5. Proactieve en situatie bewuste ondersteuning 

In co-creatie tijdens de Hackathon is bepaald dat het artefact proactieve en 

situatiebewuste ondersteuning moet bieden (zie afbeelding 10). De applicatie is zich 

bewust van mogelijke behoeften van JMD. Door het combineren van verschillende 

variabelen zoals locatie, tijdstip en dagplanning, kunnen proactieve en situatiebewuste 

suggesties worden gegeven (suggestion) (Woong, 2016). Wanneer de smartphone 

bijvoorbeeld de locatie van de supermarkt herkent, wordt proactief ondersteuning 

aangeboden met het boodschappenlijstje (tunneling). De smartphone vraagt aandacht 

voor het boodschappenlijstje door te trillen en het icoon te laten oplichten. Daarnaast is 

de applicatie zich bewust van de dagplanning.  

6. Gericht op de primaire taak 

Uit de exploratiefase en de prototype sessies blijkt dat JMD problemen ervaren wanneer 

er te veel informatie tegelijk verwerkt moet worden. Dan ‘komt de informatie niet meer 

binnen’. Dit is gebleken tijdens clickable prototype waar de deelnemers een applicatie 

zoeken. De applicatie stond achter het mapje ‘communicatie’ op het hoofdscherm. Deze 

Afbeelding 10 proactieve en situatiebewuste ondersteuning 
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nieuwe structuur wordt niet begrepen. Wanneer de applicatie op het hoofdscherm staat, 

wordt deze wel gevonden. Deze beperking is omschreven in de empathiemap met design 

beperkingen en wordt onderbouwd door het onderzoek van Brankaert & Den Ouden 

(2015) waarin wordt onderzocht hoe smartphones ontworpen moeten worden voor 

mensen met dementie. 

De smartphone geeft beknopte informatie weer. Overbodige informatie wordt 

gereduceerd (reduction). Het is mogelijk dat onderdelen extra aandacht vragen op 

belangrijke momenten, zoals dat de knop ‘boodschappen’ extra aandacht vraagt wanneer 

je de supermarkt binnen loopt (primairy task support). 

7. Ondersteuning voor en door mantelzorgers 

Essentieel in het laten slagen van deze cognitieve prothese is de rol van de mantelzorger. 

Er liggen kansen voor de ondersteuning van mantelzorg in het begeleiden van de 

persoon met dementie (Nivel, 2018). De inrichting van de smartphone, het ecosysteem 

in huis en de dagstructuur worden verzorgd door de mantelzorger, samen met de 

persoon met dementie. In de applicatie worden activiteiten aangemaakt. De wensen van 

de mantelzorger zullen verder verkend moeten worden, maar de eerste design choices 

worden hier vermeld. 

Om deze reden lijkt het zinvol om elementen van social support te verwerken in de 

applicatie voor mantelzorgers (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Zo moet het 

mogelijk zijn om van elkaar te leren (social learning). Als gebruiker moet je jezelf kunnen 

vergelijken met andere gebruikers (social comparison). Ook moeten goede voorbeelden 

van andere gebruikers als suggesties worden gegeven (normative influence). 

Voorbeeld: de weekplanning van gebruikers met veel ervaring wordt anoniem gedeeld. 

Zo kan geleerd worden van de opbouw van de dagplanning en inrichting van activiteiten. 

Op deze manier wordt beoogd dat mantelzorgers van elkaar kunnen leren en dat 

werkende elementen in de cognitieve prothese worden gedeeld. 

 

Afbeelding 11 mantelzorgapplicatie 
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4. Conclusies 
In dit onderzoek is aan de hand van het design research framework (Kuipers, Terlouw, 

Wartena, & van Dongelen, 2019) een cognitieve prothese ontwikkeld voor het verhogen 

van zelfredzaamheid van JMD. De cognitieve prothese is ontworpen om te ondersteunen 

in het prospectief en retrospectief geheugen. Hiermee wordt structuur en routine 

geboden en ondersteuning in het uitvoeren van acties. 

In co-creatie zijn de volgende design choices bepaald welke gezamenlijk het Artefact 

vormen: oriëntatie in tijd, extern prospectief- en retrospectief geheugen, herkenbaarheid 

en waardigheid, modulaire opbouw, proactieve- en situatiebewuste ondersteuning, 

gericht op de primaire taak en ondersteuning voor en door mantelzorgers. 

Het betrekken van JMD in het onderzoeksproces is van essentieel belang. Co-designer 

zijn vraagt om bepaalde levels van sensorische, cognitieve en motorische vaardigheden. 

Deze vaardigheden nemen af bij mensen met dementie en daarom zijn niet alle vormen 

van co-creatie geschikt (Hendriks, 2019). Het gebruik van empathie tools heeft 

geresulteerd in een diep begrip van JMD en zo gezorgd voor een constante betrokkenheid 

van JMD door het ontwerp proces, ondanks de uitbraak van Covid-19. 

Het Artefact is de opbrengst uit het co-creatieproces samen met JMD, mantelzorgers en 

experts. Het uiteindelijke Artefact is nog niet getest in de praktijk. Uit de daadwerkelijke 

gebruikerstesten van het artefact zullen de design choices aangescherpt worden. 
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5. Discussie 
De ondersteuning van het prospectief en retrospectief geheugen en het bieden van 

structuur en routine wordt binnen dit onderzoek gezien als het ultieme doel voor 

zelfredzaamheid. Uit de exploratie- en prototypefase blijkt dat wanneer structuur en 

routine aanwezig is, dit ten gunste komt aan het functioneren van JMD. 

Een groot probleem bij dementie op jonge leeftijd is het verliezen van structuur en 

routine. Dat komt niet alléén door de dementie, maar ook door het wegvallen van een 

baan (Zorgstandaard dementie, 2020). 

Ethisch dilemma 

Dit onderzoek heeft als doel om JMD actief en zelfredzaam te houden door een externe 

vorm van het prospectief- en retrospectief geheugen. Er wordt echter niet beoogd om het 

leven van JMD over te nemen en dat zij nooit meer een moment inactief mogen zijn.  

Het gevaar van het artefact is dat JMD geen eigenaar meer zijn van de eigen dag 

invulling. Dat mantelzorgers beslissen hoe de dagplanning eruitziet voor JMD. Er kan 

gesteld worden dat JMD zelf de keuze kunnen maken of een activiteit wordt uitgevoerd of 

niet. Het is echter is nog onduidelijk in hoeverre het ecosysteem JMD sturen en 

beïnvloeden in het gedrag. Kunnen JMD nog beslissen om de activiteit niet te doen? Het 

is belangrijk dat JMD zelf regie houden over de daginvulling. Het is daarom van belang 

dat de dagplanning zo veel mogelijk wordt ingevuld door de JMD zelf en dat zij waar 

nodig ondersteund worden door de mantelzorger. 

Kwaliteit 

De design choices zijn gebaseerd op een relatief kleine groep JMD en partners (N=7). De 

onderbouwing van de design choices zal grondiger moeten. Het artefact zal in zijn geheel 

getest en doorontwikkeld moeten worden samen met een grotere groep JMD en partners. 

Daarnaast is extra onderzoek nodig voor het ontwerpen van de applicatie voor 

mantelzorgers. 

De methoden die zijn ingezet zijn grotendeels gebaseerd op expliciete en observeerbare 

kennis. Voor een dieper begrip moeten meer generatieve onderzoeksmethoden worden 

ingezet. Doordat co-creatie veel vraagt van JMD en vanwege de Covid-19 uitbraak, 

hadden JMD vaker een rol als informant dan als co-creator tijdens dit onderzoek. 

Alle design choices komen voort uit het co-creatie proces met JMD, partners en experts. 

Veel van deze keuzes zijn nog niet getest samen met de doelgroep. De design choices 

zullen getest moeten worden met de doelgroep voor een betere onderbouwing. 

Impact mantelzorger 

Het is nog onduidelijk wat het effect van het Artefact is op de mantelzorger. Het gebruik 

van het Artefact is ook voor de mantelzorger een constant proces en zal regelmatig 

moeten worden bijgehouden en geëvalueerd. Het Artefact is een wisselwerking tussen 

JMD en de mantelzorgers. Het Artefact moet een positieve bijdrage leveren aan het leven 

van de mantelzorger. Niet alleen door de druk van de zorg weg te nemen, maar ook door 

geaccepteerd te worden in het dagelijks leven. Wanneer de mantelzorger zich stoort aan 

het Artefact, doordat gesproken berichten worden afgespeeld in huis, wordt verwacht dat 

het gebruik afneemt. 
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Dankwoord 

Ik wil graag alle mensen met dementie op jonge leeftijd, partners en experts die aan dit 

onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Zonder jullie was dit resultaat nooit behaald. 
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