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A u t e u r  E x p l o r a t i e 
 

Auteur portfolio  

Mijn naam is Farhad Omarzai en ik 

studeer Communication & Multimedia 

Design aan de Avans Hogeschool. Ik ben 

een flexibel, gedreven en resultaatgeri-

chte persoon. Naast het volgen van mijn 

opleiding heb ik ook een gezinnetje. Mijn 

vriendin heet Susan en zij is werkzaam bij 

de UWV als medewerker Bezwaar en Ber-

oep. Op 5 juni 2020 zijn we trotse ouders 

geworden van Yasir Omarzai. Mijn hob-

by’s zijn voetballen en fitness. Daarnaast 

volg ik piano les in Roosendaal en wandel 

ik graag.

Voorwoord: 

Voor uw ligt mijn Exploratie. Deze is 

geschreven in het kader van mijn afstu-

deren aan de opleiding Communication & 

Multimedia Design aan hogeschool Avans. 

Ik heb dit onderzoek uitgevoerd in de op-

dracht van Dr. René van Alphen fysiothera-

peut bij Amphia ziekenhuis. 

 

Deze afstudeertraject is begonnen in het 

eerste semester van het studiejaar 2122 

tot 24 Januari 2022.

Tijdens mijn Minor kreeg ik een opdracht 

van Dr. René van Alphen fysiotherapeut 

bij Amphia ziekenhuis, waarin ons werd 

gevraagd om ervoor te zorgen dat patiënt-

en meer gaan bewegen, bij voorkeur spon-

taan en zelfstandig. Deze opdracht sprak 

mij erg aan, alleen vond ik het heel jam-

mer dat de opdracht eenvoudig was en 

dat het binnen twee weken af moest zijn.  

Want ik kon niet heel veel uit de op-

dracht halen en kon bovendien niet binnen 

twee weken met een idee komen wat ze 

ook echt zouden kunnen toepassen in de  

ziekenhuizen. Gelukkig boden ze een  

afstudeeropdracht aan, en ik heb niet 

getwijfeld om mijzelf hiervoor op te geven.
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De periode van het afstuderen heb ik als 

positief, leerzaam en met veel enthousi-

asme ervaren. 

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn  

begeleider Michel Witter! Michel heeft mij 

zeer goed begeleid en ik ben hem enorm 

dankbaar voor zijn steun en hulp die hij 

mij kon aanbieden. Ook gaat mijn dank uit 

naar Dr René van Alphen Dr. Maud die mij 

zeer goed hebben begeleid in mijn traject, 

zonder hun medewerking en hulp die ze 

mij aanboden in het ziekenhuis had ik het 

onderzoek nooit kunnen uitvoeren. 

De andere studenten bedank ik voor 

hun steun bij het testen van mijn pro-

totypes en daarnaast heb ik vaak kun-

nen sparren met ze over mijn onderw-

erp en het onderzoek die ik verricht heb.  

Ook mijn lieve zorgzame ouders en 

natuurlijk mijn lieve vrouw wil ik enorm 

bedanken! Als ik het even niet zag zitten 

stonden ze voor mij klaar!  

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Farhad Omarzai, Breda 18 November 2021

De reden waarom ik de opdracht zo  

interessant vind, is omdat ik zelf patiënt 

ben geweest in het Amphia ziekenhuis.  

Ik heb tijdens mijn vakantie in België 

een ongeluk gehad met een trampo-

line en heb hierdoor een open botbreuk  

opgelopen in mijn dijbeen. Het was vrij er-

nstig en ik kan tot op het heden geen lange 

afstanden lopen of zware dingen tillen.  

Ik lag toen dus twee weken lang in het 

ziekenhuis. De bedoeling was dat ik mijn 

been moest belasten en dus voldoende 

moest bewegen. Helaas kon ik nergens 

motivatie vandaan halen om voldoende 

te bewegen. Daarom heb ik tijdens het 

afstuderen de komende maanden mij 

helemaal ingezet voor patiënten die 

het meeste baat hebben bij het bewe-

gen in ziekenhuizen en voor hen een 

oplossing bedacht wat hen stimuleert en  

motiveert op hun gedrag richting het 

herstel. Dit heb ik gedaan zodat de be-

weging van de patiënt spontaan en zelf-

standig tot stand komt om het revalidatie-

proces te versnellen. Dit zorgt ervoor dat 

de patiënten snel het ziekenhuis kunnen  

verlaten. (Hierover leest u meer over in 

mijn Exploratie.) 



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

6

SAMENVATTING DE OPDRACHT  

Sedentair gedrag komt meestal in de ziek-

enhuizen voor. Patiënten brengen tijdens 

een ziekenhuisopname 87% tot 100% van 

hun tijd door in bed (Meta-Analysis, 2020). 

Dit leidt tot een afname in spierkracht, 

problemen met dagelijks functioneren 

en zelfstandigheid ((KNGF), Amersfoort, 

2021).

Daarnaast weet iedereen dat bewegen 

goed voor je is. Ziekenhuispatiënten zijn 

echter extra gebaat bij bewegen, 

aangezien beweging en gezonde voeding 

het revalidatieproces versnelt (Bezig in 

ziekenhuis, 2021) (Krachtvoer en beweg-

ing, 2017).

Ook legt hoogleraar professor Erik Scherd-

er uit dat de omgeving erg belangrijk is: 

De mens past zich aan de omgeving waarin 

hij zich bevindt. Als er in de omgeving 

geen aandacht wordt geschonken aan  

beweging, zal er dus ook niemand  

gestimuleerd worden om te bewegen.  

Helaas bevindt zich deze toestand in veel 

ziekenhuizen en verpleeghuizen (Scherder, 

2012). 

Voor Amphia is het van belang dat de 

patiënten meer gaan bewegen. Amphia wil  

natuurlijk de beste zorg verlenen aan de 

patiënten en een korter revalidatieproces 

is hier onderdeel van. Aan de andere kant 

kan Amphia aan meer mensen zorg verle-

nen als de patiënten gemiddeld korter in het  

ziekenhuis zijn. Dit levert natuurlijk ook een  

financieel voordeel op. 

  

Maar hoe krijg je patiënten meer aan het  

bewegen? Ik ben van mening dat de oploss-

ing tweeledig is. Aan de ene kant moet er een 

bewegingsvriendelijke omgeving gecreëerd 

worden en aan de andere kant moet de patiënt 

getriggerd worden om in beweging te komen.

Jammer genoeg is het ziekenhuis niet de meest 

stimulerende omgeving om te bewegen, vooral 

niet als je je ziek voelt ((KNGF),2021). Volgens 

Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsy-

chologie) komt het juist voor de medewerkers 

in de zorg juist beter uit dat iedereen de hele 

dag op een stoel zit. Het kost veel tijd voor 

verpleegkundigen en fysiotherapeuten om 

patiënten genoeg te laten bewegen. En daar-

naast is er een tekort aan personeel (Scherder, 

2012).
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Om deze negatieve gevolgen te voorkomen, 

is er een applicatie genaamd Move Re-

covery tot leven gewekt wat een perfecte 

oplossing vormt voor de kanker patiënten 

die een operatie hebben ondergaan in de 

buikholte. 

Move Recovery zorgt ervoor dat de beweg-

ing van de patiënt spontaan en zelfstandig 

tot stand komt om het revalidatieproces te 

versnellen. Hierdoor zullen de patiënten 

snel het ziekenhuis mogelijk verlaten. 

 

De oplossing  
 

Move Recovery is een device/applicatie 

wat ontworpen is op de behoefte van de 

patiënt. Het voornamelijk doel van het  

device is het motiveren/stimuleren van 

de patiënt om bewegingen uit te voeren,  

zodat het revalidatieproces sneller op 

gang komt en het aantal dagen verblijf in 

het ziekenhuis korter worden. De focus van 

de patiënt ligt voornamelijk op het tegen-

gaan van spier- en conditieverlies.

Move Recovery 

De app “MoveRecovery”  
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De app “MoveRecovery”  
In de applicatie kan de patiënt op een leuke manier zijn dagelijkse beweeg oefenin-

gen/ activiteiten uitvoeren om zijn hoofddoel te bereiken.  Voor elke voltooide oefen-

ing ontvang de patiënt x aantal punten. Op basis van het x aantal behaalde punten 

kan de patiënt een beloning ontvangen. Een beloning kan bestaan uit een gratis snack 

uit de kantine, kop koffie of een gratis kaartje naar de wellness.  

De fysiotherapeut heeft zicht over de resultaten van de patiënt in het database van de 

webapplicatie. Wanneer de fysiotherapeut opmerkt dat een patiënt fanatiek bezig is, 

zijn activiteiten dagelijks uitvoert en dat het daarnaast beter gaat met zijn toestand, 

dan kan de fysiotherapeut bij de patiënt in de applicatie instellen hoeveel uren, dagen 

hij eerder naar huis mag. De patiënt ziet zijn resultaat van herstel in zijn revalidati-

etabel. Deze verschijnt ook als herinnering tijdens het uitvoeren van de oefening.  
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Hartslag/pijnschaal 

locatie waar ik moet zijn

Amphia 

fy
si

o 
he

ef
t z

ic
ht

 

x aantal punten 

Voordelen dat het in de zorg op zou leveren zijn: 

A. Positieve invloed op de gezondheid van de patiënt 

B. Revalidatieproces van de patiënt zal versnellen 

C. Er zal meer plek vrijkomen op de afdelingen voor 

andere patiënten

D. Er zal meer tijd vrij zijn voor verpleegkundigen

E. Het device, applicatie of prototype kan toegepast  

worden op andere afdelingen die er baat bij hebben
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Het ontstaan van de applicatie 

(Move Recovery), de werking ervan en 

welke keuzes ik heb genomen om tot een 

concrete oplossing te komen om de 

behoefte van de patiënt te voorzien, 

namelijk ‘spier- en conditieverlies’ 

tegengaan om het revalidatieproces te 

versnellen, leest u verder stapsgewijs op 

een logische volgorde verder in het proces 

(hieronder).

HET ONTSTAAN VAN DE APPLICATIE

De app “MoveRecovery”  
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POSITIONERING  
ALS ONTWERPER  
Van jongs af aan zat het creatieve al in mij. 

Dat vormt voor mij ook de reden waarom ik 

voor deze opleiding gekozen heb, omdat ik 

hier mijn creativiteit en ideeën goed kwijt 

kan. Naast ontwerper ben ik ook zeer behulp-

zaam en ben ik bereid altijd mensen te helpen.  

 

Naast dat ik zelf patiënt ben geweest in het 

Amphia ziekenhuis heb ik ook in 2009 een 

half jaar lang stage gelopen hier op de afde-

ling ICT. Tijdens mijn stage merkte ik op dat 

patiënten eenzaam opgesloten zaten in hun 

kamer en dat gaf mij veel verdriet. Vooral als 

het oude mensen betrof en die bijna hun bed 

niet uitkwamen. Ik herinner mij nog dat ik 

naast een patiëntenkamer een computerprob-

leem moest oplossen en dat er een vrouwelijke 

patiënte rond een jaar of 60 in deze patiën-

tenkamer huilde. Deze vrouw huilde omdat 

ze zich verveelde en haar huis miste vertelde 

een verpleegster. Zij mocht niet naar huis, om-

dat ze was geopereerd vanwege een tumor. Ik 

had enorm veel medelijden met de patiënte, 

maar ik kon helaas niks beteken voor haar. 

Nu ik de kans heb om iets te kunnen betekenen 

voor deze kankerpatiënten die operatie heb-

ben ondergaan in de buikholte en die wein-

ig of bijna niet bewegen, waardoor zij in een 

levensgevaar of een kritieke toestand kunnen 

verkeren, wil ik mij als CMD’er  voor deze doel-

groep 100% inzetten om een bruikbare plat-

vorm neer te zetten waar mijn skills en crea-

tiviteit van pas kan komen, zodat ik patiënten 

motiveer te bewegen om het revalidatie pro-

ces te versnellen of op gang te laten komen 

zodat de patiënt sneller naar huis kan. Deze 

opdracht voldoet aan mijn verwachtingen, ik 

kan mijn ideeën snel een vorm geven en ben 

bereid om de doelgroep te helpen.
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Onderzoek en deelvragen:

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat kankerpatiënten die een operatie hebben ondergaan in de buik-

holte meer gaan bewegen in ziekenhuizen, zodat er een positieve bijdrage kan worden geleverd aan 

de herstelperiode?

Onderzoeksvraag:

Hieronder leest u mijn onderzoekvraag en deelvragen. Deze zijn beantwoord aan de hand van een deskresearch 

en fieldresearch.          

Deelvragen 

1. Waarom is het belangrijk dat patiënten meer gaan bewegen? 

2. Welke huidige voorzieningen zijn er om patiënten meer te laten bewegen? 

3. Welke toekomstige voorzieningen zijn er om patiënten meer te laten bewegen? 

4. Wat betekent bewegen voor de patiënt? 

5. Welke beperkingen zijn er waardoor de patiënt minder beweegt? 

6. Levert bewegen enkel een positieve bijdrage aan het fysieke of ook emotioneel en mentaal?  

7. Welke methoden zijn geschikt om patiënten te motiveren om te bewegen? 

8. Hoe zit de doelgroep eruit? 

9. Welke methodes/technieken gebruikt de doelgroep nu? 

10. Hoe zit het proces van gedragsverandering in elkaar? 

11. Hoe kan een ziekenhuis bijdragen om patiënten meer te laten bewegen.



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 13

Deskresearch 
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RESEARCH  

Door middel van research geef ik inzicht over 

welke onderzoeksmethoden zijn toegepast 

omtrent het onderwerp om een antwoord op de 

onderzoeksvraag te geven. 

Deskresearch 

Om een beter beeld te krijgen omtrent het onder-

werp, geef ik inzicht in de deskresearch in de zak-

en rondom bewegen, sport, gezondheid en reval-

idatie. Ook leg ik toe welke middelen al bekend 

zijn over het onderwerp. 

Waarom is het belangrijk dat patiënten meer 

gaan bewegen?  

Uit verschillende studies is gebleken dat de opn-

ameduur wordt verkort wanneer de patiënt meer 

zelfstandig beweegt (KNGF ,2021). Meer bewe-

gen bevordert snel het herstel en laat patiënten 

sneller re-integreren in de samenleving. Voorts is 

bewegen goed voor je immuunsysteem, er wordt 

namelijk een stofje aangemaakt genaamd stikst-

ofmonoxide. Wanneer het bloed sneller door de 

bloedvaten stroomt, schuurt het langs de wanden 

waardoor de productie van het stofje stikstof-

monoxide op gang komt. Dit zorgt ervoor dat het 

bloed minder snel stolt. Daarnaast is de patiënt 

minder kwetsbaar voor virussen en is er minder 

kans op obesitas, diabetes en hart- en vaatziek-

ten (Erik Scherder, 2020).

De nadelen van onvoldoende lichaamsbeweging 

Te weinig bewegen heeft grote impact op fysieke 

functies. Het leidt naar achteruitgang in ADL (Al-

gemene Dagelijkse Levensverrichtingen) , botdi-

chtheid, afname in spiermassa, verhoogde kans 

op hart en vaatziekten, borst en darmkanker en 

diabetes type 2. Van de volwassenen ervaart 30% 

tot 60%  een achteruitgang in ADL na een ziek-

enhuisopname. Te weinig bewegen tijdens een 

ziekenhuisopname heeft n  en vroegtijdig overli-

jden (KNGF,2021).

Hieronder is een schema te zien van de impact 

van fysieke activiteiten op het functioneren, 

tijdens ziekenhuisopname en na het ontslag  

(Gebaseerd op Riend- Larsen 2017) (KNGF,2021). 
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Welke beperkingen zijn er, waardoor de 

patiënt minder beweegt? 

Zoals ik hierboven heb onderzocht heeft 

sedentair gedrag een ongezond effect op 

de zelfredzaamheid en vermoeidheid van 

patiënten, maar wat houdt de patiënt tegen 

om te bewegen?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik 

hiernaast  een korte lijst opgesteld met 

barrières die ik ben tegengekomen in een 

wetenschappelijk artikel (Geriatric Nursing, 

2020).

- Angst om te vallen 

- Angst om het personeel lastig te vallen 

- Belemmering van infuus, katheter of 

zuurstof

- Te kort aan loophulpmiddelen

- Gebrek aan personeel

- Gebrek aan fysieke/lichamelijk activiteiten 

in het ziekenhuis 

- De fysieke inrichting nodigt niet uit tot 

bewegen  

- Patiënten vinden de afdeling saai en niet 

spannend/opwindend

- Door gebrek aan tijd geen stimulans vanuit 

de zorgverleners

- Eten/drinken wordt gebracht naar de 

patiënt (Geriatric Nursing, 2020)
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Welke huidige voorzieningen 
zijn er om patiënten meer te 
laten bewegen? 

Folders, websites en video’s 

Er zijn veel ziekenhuizen die van 

websites, folders en voorlicht-

ingsvideo’s gebruik maken voor 

de patiënten en bezoekers. Hier-

onder een aantal voorbeelden: 

Blijf in beweging in tijden van 

corona (rijnstate.nl) 

Beweging - UMC Utrecht

Beter uit bed - Radboudumc

Amsterdam UMC Locatie AMC - 

Beter Bewegen in het AMC

7 minutes in lig 3 - YouTube

XpressionManager (kc-usercon-

tent.com)

7 minutes staand 3 - YouTube

Project: Bezig (Ziekenhuis 

Gelderse Vallei)  

Ziekenhuis Gelderse Val-

lei is in 2015 gestart met 

het project BEZIG. Met dit 

project willen ze een be-

weegvriendelijke fysieke 

ziekenhuisomgeving (gang, 

patiëntenkamer, meubilair, 

gezamenlijke ruimte) creëren 

voor de patiënten, zodat ze 

uitgenodigd worden om te 

bewegen. Ook hebben ze 

een schema ontworpen. Op 

dit schema staat duidelijk 

waar en wanneer een patiënt 

alleen mag lopen en wanneer 

een begeleider van belang is 

(Ziekenhuis Gelderse Vallei, 

sd).
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Project: Stimuleren van bewegen (St. Antonius Ziekenhuis)  

St. Antonius Ziekenhuis zendt op tv 24 uur per dag een beweegfilm uit via een beweegkanaal. 

De patiënten kunnen op deze manier zelf trainen. Ook hebben ze oefenruimtes ingericht voor de patiënten, 

waar ze kunnen sporten. Daarnaast zijn er ook drie oefenfolders ontwikkeld 

zodat de patiënten zelfstandig op bed, kamer of ergens in het zienhuis kunnen oefenen (Ziekenhuis, 2021).

Project: Kom in beweging (Deventer Ziekenhuis DZ) 

In 2015 is Deventer Ziekenhuis gestart met een project genaamd ‘Kom in beweging’. Ze delen  informatie 

over bewegen in het ziekenhuis via de website, iPad en posters. Inmiddels zijn ze ook bezig om de fysieke 

ruimtes/omgeving van het ziekenhuis dusdanig te veranderen dat er meer beweegvriendelijke ruimtes 

komen (hometrainer) zodat patiënten meer mogelijkheden hebben om te bewegen. (Deventer ziekenhuis, sd)

KOM IN BEWEGING

STIMULEREN VAN BEWEGING 
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BETER UIT BED

OR

Project: Beter uit bed (Rad-

boudumc)  

Radboudumc is gestart met 

een project genaamd ‘Beter 

uit bed’. Met beter uit bed 

willen ze patiënten stimuleren 

te bewegen. Door meer te be-

wegen, willen ze de opnamed-

uur van de patiënt verkorten. 

Alle zorgverleners werken met 

elkaar samen om patiënten 

te motiveren tot bewegen. 

Het zorgteam begint al bij de 

intake met een goede voor-

lichting voor actief herstel. 

De arts bespreekt dagelijks 

met de patiënt het medische 

beleid en het belang van be-

wegen.  

De verpleegkundigen besprek-

en met de patiënt de haalbare 

doelen. De fysiotherapeut 

wordt ingeschakeld bij prob-

lemen. De voedingsassistent-

en nodigen de patiënten uit 

om zoveel mogelijk buiten 

het bed te eten. Iedereen 

noteert in het systeem de 

mobiliteit en de vooruitgang 

van de patiënt. Ook hebben 

ze de ziekenhuisomgeving  

zo ontworpen dat patiënten 

gestimuleerd worden te be-

wegen. Daarnaast maken ze 

ook gebruik van een beweeg-

bord. Op een beweegbord 

wordt voor een patiënt vast 

gelegd wat hij dagelijks kan 

en mag doen. (Radboudumc, 

sd). Dit wordt ook in Albert 

Schweitzer Ziekenhuis toege-

past.  

Bron: Albert Schweitzer Ziek-

enhuis
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Welke toekomstige voorzieningen zijn er om patiënten meer te laten bewegen?

Hospital fit app

De Hospital fit app is ontwikkeld door Maastricht UMC samen met Maas-

tricht Instruments. De app geeft inzichten in het beweeggedrag van de 

patiënt. De app is gekoppeld aan een accelerometer, deze kan worden vast-

gemaakt aan een bovenbeen van de patiënt. Via de accelerometer kan de 

beweging van de patiënt gemeten worden, bijvoorbeeld het aantal minuten 

dat ze staan en lopen per dag. Ook kunnen patiënten in de app oefenvideo’s 

zien en hun functioneel herstel in de gaten houden (Maastricht UMC+, 2020) 

(Sensors, 2020) (KNGF,2021). 

Uit mijn interview met de heer Koenders van het Radboudumc bleek dat de 

app nog in ontwikkeling is. 

Gogo Applicatie (Een fysiotherapie game voor ouderen na een operatie) 

Een Gogo is een game dat ontwikkeld is door het ZGT samen met Concep-

tilicous en de Universiteit Twente. Het doel van de game is om met behulp 

van spelelementen patiënten boven 65 jaar na een operatie te motiveren te 

bewegen, zodat ze sneller herstellen. 

Op dit moment is de game een grootschalige test om het daarna naar een 

verdere ontwikkeling te brengen (Textown Games , 2021).
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DE GAME

De game werkt als volgt: er is een mobilisatie-

kaart aanwezig in de game. Patiënten kunnen 

deze op kleur invoeren. Rood staat voor patiënt-

en die moeten mobiliseren onder de leiding van 

verpleging of fysiotherapeut. Deze oefeningen 

zijn meestal liggend of zittend. Oefeningen op 

een gele en groene kaart worden staand ver-

richt, deze kan de patiënt zelfstandig uitvoeren. 

Ook zijn er looproutes te vinden. Activiteiten 

die gedaan zijn, kan de patiënt afvinken. Ook 

kunnen patiënten fitcoins verdienen door een 

fictieve kamer in de game in te richten. Dit alles 

is gericht op bewegen (KNGF-Standpunt Bewee-

gziekenhuizen). 
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Meest recente onderzoeken 
geven aan dat lichaams-
beweging, patiënten met 
depressie en  symptomen 
van psychische stoornissen, 
een verbetering geven in het 
functioneren en kwaliteit 
van het leven. Lichaams-
beweging heeft invloed op 
emotionele welzijn. Het 
zorgt ervoor dat het lichaam 
beter omgaat met stress en 
angst, het remt zelfs symp-
tomen van depressie en 
stress. Bovendien vergoot 
voldoende lichaamsbeweg-
ing je zelfvertrouwen en het 
maakt je niet alleen fysiek 
sterk maar ook mentaal.

Daarnaast blijkt ook uit het weten-
schappelijk artikel dat er nog niet 
genoeg bewijs over is. Er moet nog 
steeds veel onderzoeken worden 
gedaan, maar de meest recente 
onderzoeken over patiënten met 
psychische klachten gaven een 
positieve uitslag met lichaamsacti-
viteiten.

Levert bewegen enkel een positieve bijdrage aan het fysiek of ook emotioneel en mentaal?   
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Uit mijn interview met Dr. 
Koenders van het Rad-
boudumc blijkt dat zij 
gestart zijn met het project 
genaamd “beter uit bed”. 
Hun doel is om patiënten 
te  stimuleren te bewegen, 
zodat de opnameduur van 
de patiënt verkort wordt 
in het ziekenhuis. De fys-
iotherapeut Dr. Koenders 
samen met zijn verpleeg-
sters bespreken vooraf met 
de patiënt het belang van 
het bewegen. Dr. Koenders 
gaf aan dat het belangrijk is 
voor de patiënt om te weten 
wat de invloed is van bewe-
gen voor zijn revalidatie en 
mobiliteit. 

Zo hebben de patiënten het 
regie van de herstel in eigen 
handen, hierdoor raakt de 
patiënt gemotiveerd. Vervol-
gens worden er persoonlijke 
doelen opgesteld op een 
beweegbord. Op de beweeg-
bord wordt vastgesteld op 
welk uur, welke activiteit de 
patiënt mag uitvoeren. De 
patiënt wordt afhankelijk 
gemaakt van de tijdsklok. 
Op deze manier voelt de 
patiënt zich verplicht om 
zijn activiteiten op tijd uit te 
voeren, blijkt uit het praktijk. 
De mobiliteit en de vooruit-
gang van de patiënt wordt 
genoteerd in het systeem. 

Welke methoden zijn geschikt om patiënten te motiveren om te bewegen? 

Ook hebben ze een zieken-
huisomgeving gebouwd zo-
dat patiënten gestimuleerd 
worden te bewegen. Boven-
dien hebben ze posters, ban-
ners en stickers op de muren 
staan met informatie over 
bewegen. Op deze manier 
verzamelen de patiënten on-
bewust informatie wat hun 
stimuleert op hun gedrag. 
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Helaas is dit te breed en 

niet te realiseren in een 

tijdsbestek van een half 

schooljaar. Daarom wil ik 

een product, applicatie 

of een platform bedenken 

voor het Amphia ziek-

enhuis in twintig weken 

en dan voornamelijk 

gericht op patiënten die 

een buikoperatie hebben 

ondergaan, omdat deze 

patiënten het meeste 

baat hebben bij bewegen. 

Daarmee hoop ik dat Am-

phia het product of plat-

form kan hervormen naar 

de andere afdelingen, 

zodat andere patiënten 

er op hun manier gebruik 

van kunnen maken.

In mijn eerste standpunt 

wilde ik mijn focus leg-

gen op patiënten met een 

“dijbeen breuk”. Na een 

kort onderzoek en inter-

views met fysiotherapeuten 

kwam ik tot de conclusie, 

dat kankerpatiënten die 

een operatie hebben 

ondergaan in de buikholte, 

na de operatie het meest 

baat hebben bij het 

bewegen. Daarnaast liggen 

patiënten met een dijbeen 

breuk relatief minder in het 

ziekenhuis vergeleken met 

kankerpatiënten die een 

operatie hebben onder-

gaan in de buikholte. 

Het liefste zou ik een 

platform/device of een 

applicatie voor elke patiënt 

willen ontwerpen en hen 

ermee helpen. 

Om specifiek mijn richting 

en doelgroep te bepalen, 

had ik mijzelf het volgende 

afgevraagd: 

1. Wat wil ik neerzetten? 

2. Voor welke patiënten 

(doelgroep)? Mijn eerste 

vraag heb ik beantwoord 

gekregen, door het ver-

richten van het onderzoek. 

Deze zult u verder tegen-

komen in mijn fieldre-

search. 

Voor mijn tweede vraag 

was het vrij lastig om een 

keuze te maken. Zoals ik al 

eerder heb beschreven ben 

ik patiënt geweest in het 

Amphia ziekenhuis.  

Tot op heden kan ik geen 

lange afstanden lopen. 

Doordat ik niet voldoende 

heb bewogen ben ik slecht 

gerevalideerd. 

Doelgroep 



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

24

T E R U G  B L I K  E N  R E F L E C T I E

In principe is deze hoofd-
vraag al hierboven beant-
woord. Maar ik heb deze 
bewust laten staan, omdat 
ik het belangrijk vind om 
te weten, welke methodes/
technieken het doelgroep 
in de Amphia ziekenhuis 
gebruikt. Deze vraag is dan 
ook gesteld tijdens mijn 
interview met Dr. René en 
Dr. Maud [ Bijlage 27.] Uit 
dit interview is gebleken, dat 
zij nu individueel naar de 
patiënt kijken, wat hij of zij 
kan en wat er voor nodig is 
om ervoor te zorgen dat een 
patiënt zo spoedig mogelijk 
naar huis kan. 

Thuis is het beste voor de 
patiënt, de omgeving is veil-
ig en de risico op  infecties 
is beperkt. Door het praten 
met de patiënt, met de 
familie proberen de fysio-
therapeuten de patiënt aan 
te moedigen om ervoor te 
zorgen dat de patiënt gemo-
tiveerd raakt te bewegen. 
De fysiotherapeuten gaven 
aan dat ze allerlei wegen 
proberen te bewandelen om 
de patiënt te motiveren tot 
bewegen. Bovendien werken 
alle zorgverleners met elkaar 
samen. 

Welke methodes/technieken gebruikt de doelgroep nu? 

Als de fysiotherapeut aan de 
verpleegster aangeeft, dat 
de patiënt zelfstandig kan 
bewegen dan gaat zij niet 
met de patiënt naar de wc, 
als hij dat zelfstandig kan. 
Al vraagt de patiënt om 
hulp, dan zegt de verpleeg-
ster ‘dat kunt u zelf’. 
Op deze manier wordt de 
patiënt geprikkeld om zelf-
standig te bewegen. Ook de 
voedingsassistenten nodigen 
de patiënten uit om zoveel 
mogelijk buiten het bed te 
eten. 
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Uit mijn interview met 
Dr. Koender is naar voren 
gekomen, dat mensen 
gedragsverandering nodig 
hebben om bepaalde doel-
en te behalen. Als je bijvo-
orbeeld ervan uitgaat dat 
mensen ongezond gedrag 
vertonen zoals het roken, 
dan is er een gedragsveran-
dering nodig om tot gezond 
gedrag ( het stoppen met ro-
ken) te komen. In mijn geval 
is dat genoeg bewegen. Dan 
komt er bij mij de vraag ‘wat 
houdt de patiënt tegen om 
niet voldoende te bewegen’. 

Na het interview is het mij 
vrij duidelijk geworden, dat 
het vooral aan de omgeving 
van het ziekenhuis ligt. Het 
nodigt niet uit tot bewegen. 
Daarnaast denken mensen 
‘ik mag de gang niet op’ of 
ze zijn bang de weg kwijt te 
raken of om een afspraak 
te missen. Dat zijn allemaal 
herkenbare barrières waar-
door je niet gezond gedrag 
( voldoende bewegen) ver-
toond. 

Hoe zit het proces van gedragsverandering in elkaar? 

Uit mijn interview met dr. 
Koenders blijkt ook dat 
mensen het belang van vol-
doende bewegen wel erken-
nen, maar het gewoon niet 
doen. Een oplossing hiervoor 
is wat ik eigenlijk al hier-
boven heb gezet, namelijk: 
Een persoonlijke doel voor 
de patiënt opstellen zodat 
de patiënt afhankelijk wordt 
van de tijdsklok. 
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Aan de hand van mijn obser-
vatie in de ziekenhuis ben ik 
van mening, dat het Amphia 
ziekenhuis niet uitnodigt om 
te bewegen. Er zijn weinig be-
weegvriendelijke activiteiten te 
doen. Bovendien blijkt uit mijn 
schriftelijke interview met de 
patiënten, dat het ziekenhuis 
saai is en dat er niks te doen 
valt en zij geen motivatie vin-
den om in beweging te komen.  
 
Tijdens mijn interview met de 
fysiotherapeut Dr. René, heb ik 
deze vraag dan ook voorgelegd 
[bijlage 27.] fysiotherapeut Dr. 
René gaf aan, blij te zijn met 
het ziekenhuis hoe die nu is.  
Ze willen niks veranderen aan 
de omgeving/uiterlijk van de 
ziekenhuis. De kamers en de 
gangen moeten blijven hoe die 
nu zijn. Ze gaven aan om zich 
meer te richten op de patiënt 
en hem of haar mentaal en 
fysiek te motiveren zodat hij/zij 
uit bed komt. 

Ik begrijp dat het veel kosten 
bespaart, maar aan de andere 
kant, denk ik als het ziekenhuis 
een soort van ‘beweegvrien-
delijke ziekenhuis’ wordt en 
activiteiten in de gangen van 
het ziekenhuis organiseert wat 
te maken heeft met bewegen. 
Dan nodigt het de patiënt ook 
meer uit om uit zijn bed te 
komen. Bovendien helpt het 
ook om gebruik te maken van 
posters, banners en stickers 
om de informatie over be-
wegen te verspreiden, zoals 
Radboudumc het doet en alle 
andere ziekenhuizen.
Op deze manier verzamelt de 
patiënt  onbewust informatie 
wat hem stimuleert richting 
het gedrag om sneller te her-
stellen/genezen.  
 
Daarnaast kunnen ze ook van 
mobiliteitsschema’s gebruik 
maken (Beweegbord) wat op 
het Radboudumc gebruikt 
wordt. 

Op dit schema staat precies 
aangegeven welke uur de 
patiënt welke beweging mag 
en kan uitvoeren. Deze kan 
aan het bed van de patiënt 
worden opgehangen of op het 
bord in de patiëntenkamer. Zo 
hebben de patiënten het grip 
van de herstel in eigen han-
den, hierdoor raakt de patiënt 
gemotiveerd om stappen te 
maken. Ook is het tijdens mijn 
observatie opgevallen, dat er 
te weinig rollators zijn met 
een speciale stang/haakje, dit 
houdt de patiënt ook tegen om 
te bewegen.  
 
Tijdens mijn interview met de 
patiënten is er ook naar voren 
gekomen, dat patiënten gemo-
tiveerd raken door vrienden 
en familieleden. Het lijkt mij 
dan ook verstandig om aan de 
familie en vrienden te vragen 
of ze een stukje willen wandel-
en met de patiënt in de gangen 
van het ziekenhuis of buiten op 
het plein. 

Conclussie 
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Na een deskresearch te hebben 
verricht zijn er ondertussen een 
aantal ideeën in mij opge-
komen. Deze voorlopige ideeën 
heb ik geschetst en vindt u 
terug in de Bijlage 8,10, en 11

Natuurlijk is het niet te vroeg 
om ideeën te bedenken. Het is 
niet perse de bedoeling dat je 
voor een idee lange uren moet 
maken of hele lange avonden 
en soms zelfs nachten moet 
zitten om een  goede idee te 
hebben. Ik kom al op ideeën 
als ik meestal bezig ben in mijn 
hoofd met het onderwerp. 
Het is altijd goed om je idee 
op te schrijven, al is er nog 
geen voldoende research naar 
verricht. Ik doe dat door te 
tekenen en te schrijven en plak 
het op de muur of een bord. En 
in een later stadium wanneer 
er behoefte naar is, dan pak ik 
het er weer even bij en dan kijk 
ik welke inzichten ik eruit kan 
halen. 

Hieronder leest u in het kort 
steeds een toelichting van 
mijn voorlopige ideeën en 
de gekregen feedback wat ik 
hierover heb mogen ontvan-
gen van fysiotherapeuten en 
experts. 

Voorlopige ideeën 
 
Idee 1: Beweegapparaat

Een op maat gemaakte ap-
paraat met een ingebouwde 
scherm welke instructies geeft 
over het bewegen. De appa-
raat kan na elke oefening van 
houding worden aangepast.

Feedback: 

Dr. René van Alphen (fysiother-
apeut Amphia ziekenhuis)  
 
Deze is lastig, omdat er hon-
derd fysiotherapeuten op het 
gebied van beweging moeten 
worden ingezet. 

Daarnaast ervaart elke patiënt 
de beweging anders. Bij de een 
kan een beweging pijn doen 
en bij een ander iets minder of 
helemaal niet. Hiervoor is een 
geavanceerd onderzoek naar 
‘beweging’ nodig. 

Norbert Kuipers

Het apparaat moet getest 
worden op functionaliteit en 
heel vaak aangepast worden 
aan de behoefte van verschil-
lende personen. Vanwege de 
tijdsduur is dit niet te halen.

Dr. Koenders (fysiotherapeut 
Radboudumc) 

“We hadden een hele simpele 
infuusrollator ontworpen en 
zijn daar 5 jaar mee bezig 
geweest dat is niet zomaar 
gedaan.”

Ideeën 
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Idee 2
 
Doormiddel van VR (Virtual 
Reality) gerichte spelelement 
een patiënt laten triggeren /
motiveren om in beweging te 
komen. 

Feedback :
Norbert Kuijpers 

“Niet handig voor de ouderen. 
Ze kunnen er moeilijk mee 
overweg.” 

Dr. Maud (fysiotherapeut 
Amphia)
 
“Het ziekenhuis van Twente 
is er mee bezig geweest en er 
is bewezen dat patiënten met 
fobische klachten (angstoornis) 
er niet mee overweg kunnen. 
Ze kunnen klachten zoals dui-
zeligheid of hartkloppingen van 
krijgen”.

Idee 3. 

De patiëntenkamer zo saai 
mogelijk inrichten, er is geen 
tv en bijna niks te doen in de 
patiënten kamer. De patiënt 
moet voor sanitaire behoefte 
naar de gang gaan. Buiten de 
patiëntenkamer is het leuk en 
gezellig en bovendien kan de 
patiënt allerlei leuke activiteit-
en uitvoeren in de gangen van 
het ziekenhuis.

Feedback :
Dr. René van Alphen (fysiother-
apeut Amphia ziekenhuis) 

“We willen niks aan de zieken-
huis veranderen. We zijn blij 
met de ziekenhuis hoe die nu 
is. “

Dr. Maud (fysiotherapeut 
Amphia)

De afdeling waar we nu zitten 
is nieuw en merendeels van de 
ziekenhuis is opnieuw geren-
oveerd. Daarnaast als we toch 
alles moeten veranderen, dan 
komen er heel veel kosten bij 
kijken en dat wil de ziekenhuis 
niet. 

Conclussie 
  
Ik hecht veel waarde aan de 
meningen van anderen, maar 
dat betekent niet dat ik deze 
ideeën wegens het gebrek aan 
tijd meteen laat wegvallen. 
Voorlopig bewaar ik al mijn 
ideeën. In een later stadium 
kijk ik met een kritische blik er 
naar terug. Op deze manier 
vind ik nieuwe invalshoeken en 
connecties om weer tot nieuwe 
ideeën te komen.  
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Fieldresearch 
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Interview

Om nu een concreet onder-
zoek te verrichten naar mijn 
doelgroep en natuurlijk om 
de onderzoeksvraag te beant-
woorden. Zijn er een aantal 
interviews afgenomen met de 
patiënten (doelgroep). Hierbij 
is gekeken naar de doelgroep. 
Wat hen in bed houdt en door 
wat ze gemotiveerd raken om 
te bewegen [Blz 96 - 115].

De interviews zijn schriftelijke 
afgelegd met de doelgroep 
in Sevagram ziekenhuis en 
Amphia ziekenhuis. De ant-
woorden worden vertrouwelijk 
behandeld en de interviews zijn 
anoniem verwerkt. 

Conclusie interview patiënten 

Uit de interview is gebleken 
dat het voornamelijk over de 
patiënten gaat die langer dan 
twee weken in het ziekenhuis 
liggen. Daarnaast bewegen ze 
niet, omdat ze te vermoeiend 
en zwak zijn of angst hebben 
om uit bed te komen. Boven-
dien zijn ze bang om de weg 
kwijt te raken in de gangen van 
het ziekenhuis. Anderen bewe-
gen enkel als ze genoodzaakt 
zijn om naar de wc te gaan. 

De patiënten gaven aan gemo-
tiveerd te worden door de fam-
ilie, vrienden, spelletjes spelen 
en dat bewegen het revalidatie 
proces versnelt (fit en gezonder 
worden.)

Om specifiek tot een oplossing 
te komen, wat gericht is op de 
doelgroep (patiënten die een 
operatie hebben ondergaan 
in de buikholte) ben ik gestart 
met een  observatie. [bijlage 1 
tot 7]

Fieldresearch  

 

Door middel van fieldresearch geef ik inzicht over welke onderzoeksmethoden zijn toegepast omtrent 

het onderwerp om een antwoord op de onderzoeksvraag te geven. 

Tijdesn fieldresearch is er onderzoek verricht naar de doelgroep d.m.v interviews en observaties.  

Uit de resultaten heb ik persona’s opgesteld om zo een betere beeld van de doelgroep te krijgen.   

conclussie Interview  
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Conclusie Observatie: 

Tijdens mijn eerste en tweede 
observatie heb ik publieke 
ruimtes opgezocht om te con-
troleren of er genoeg patiënt-
en aanwezig waren en of ze 
voldoende bewogen. Het viel 
mij op dat er weinig patiënten 
aanwezig waren in de publieke 
ruimtes. Het aantal patiënten 
die ik wel zag, zaten of in de 
rolstoel of op een rollator met 
een zitstoel en hadden een 
mobiele telefoon vast 
[bijlage 7.] Zo was er een jong 
patiënt in een rolstoel buiten 
de ziekenhuis (op het plein) 
rond een leeftijd van 24 jaar 
oud en die vervoerd werd door 
een persoon. De patiënt zat op 
zijn mobiele telefoon. 
 
Ik heb mijn kans gegrepen 
en ben toen naar de patiënt 
gelopen. Ik stelde mijzelf voor 
aan de patiënt en  vroeg hem 
waarom hij op een rolstoel zat 
en of hij niet zelf kon lopen. 

De patiënt vertelde mij, dat hij 
pas een operatie had onder-
gaan en dat het beter was om 
even rustig aan te doen. Ook 
vroeg ik de patiënt wat hij op 
zijn mobiele telefoon was aan 
het doen. De patiënt vertelde 
mij, dat hij een Game genaamd 
‘houseparty’ was aan het 
spelen. 

Daarna heb ik de patiënt uitge-
legd wat de gevolgen zijn van 
minder bewegen. En wat hem 
zou motiveren om te bewegen. 
De patiënt vond het een lastige 
vraag. Nadat de patiënt er over 
na had gedacht, vertelde hij 
dat hij zijn revalidatie (sneller 
genezen) belangrijk vond en 
dat hij er alles aan zou doen 
om beter te worden en weer 
snel naar huis kon gaan.

Om mijzelf concreet in de 
doelgroep te verplaatsen 
zodat ik ze beter begrijp, heb 
ik fysiotherapeut Dr. René 
van Alphen gecontacteerd 
waarin ik hem heb gevraagd 
om een observatie bij de 
doelgroep op locatie te mo-
gen verrichten, om nieuwe 
inzichten en kennis over de 
doelgroep te vergaren.

conclussie Observatieconclussie Interview  

AFBEELDING 1   
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Conclusie 

Op 12 oktober 2021 was het 
dan eindelijk zover. Ik mocht 
met Dr. Maud mee lopen op de 
afdeling oncologie om een dag-
je mee te kijken naar de doel-
groep ‘kankerpatiënten die een 
operatie hebben gehad in de 
buikholte’. Ik heb van te voren 
korte informatie gekregen over 
de drie patiënten die we zoud-
en gaan bezoeken. [Blz 63,69] 

De eerste patiënt was een 50 
jarige vrouw, ze kon alleen 
zittend bewegen.
De tweede patiënt was een 80 
jarige vrouw die wel zelfstan-
dig kon bewegen, maar het 
niet deed [bijlage 3 to 6.] Bij 
niet voldoende bewegen zou ze 
haar mobiliteit verliezen. 

Een persoon verliest 1,5% van 
zijn spieren in een dag als hij/
zij de dag zonder bewegen 
(liggend) doorbrengt. Binnen 
10 dagen is dat 15%. Een jong 
persoon, kan door het trainen 
zijn spieren snel weer terug 
krijgen, maar bij een oudere 
persoon is dat veel lastiger. Na 
het verlies van de spiermassa 
gaat het heel snel achteruit.  
(Origene, sd)

Patiënt drie was een 83 jarige 
man [Bijlage 13.] De patiënt 
heeft een letsel bij de ribben. 
De patiënt heeft zijn rib gebro-
ken tijdens het vallen waardoor 
hij een long en darmontsteking 
heeft opgelopen. 
De patiënt ademt moeilijk. 
Deze patiënt krijgt liggend oe-
feningen. Ook moest de patiënt 
oefenen/ trainen om weer te 
zitten. 

Nadat mijn observatie rond 
was, wist ik meteen wie 
mijn doelgroep was. Ik wil 
mij richten op personen 
die wel zelfstandig kunnen 
bewegen. Bovendien is mijn 
hoofddoel spier- en conditi-
everlies tegengaan. Patiënt 
twee past goed in mijn 
doelgroep.

AFBEELDING 2   
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Persona 
Om meer inzicht te geven 
over mijn doelgroep heb ik 
persona’s opgesteld. Dit heb ik 
gedaan om mijn eindontwerp 
(prototype) daar op vervolgens 
af te stemmen. En daarnaast 
maakt dit het gemakkelijker 
voor mij, om een beeld te 
hebben en inzicht te krijgen in 
de persona’s zodat ik op een lo-
gische wijze een oplossing voor 
de probleem kan bedenken.

De persona’s zijn voortge-
komen uit de patiënten die ik 
heb geobserveerd en geïnter-
viewd. Ik heb de namen veran-
derd. De leeftijd en aandoening 
en de problemen waar ze tegen 
aanlopen is hetzelfde gebleven. 
 

Persona’s 

Eva 

Peter 
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    Eva is een vrouw van 64 jaar. 
Thuis was ze regelmatig in beweging. Zo deed ze haar boodschappen zelf. En liep 
soms buiten rondje met haar man. Bij Eva is sinds kort darmkanker ontdekt en 
 hiervoor is ze opgenomen in het ziekenhuis. 

Op de dag na haar operatie in de buikholte is Eva en haar bed in het ziekenhuis 
aan elkaar verbonden. Er wordt voor Eva goed gezorgd. Ze brengt 3 kwart van 
haar tijd door in bed. Hierdoor nemen haar conditie en spierkracht vorst af. Ook 
neemt de kans op complicatie toe. Eva mag het ziekenhuis nog niet verlaten. 

Wanneer Eva naar huis gaat, merkt ze dat haar dagelijkse activiteiten haar veel 
 energie kosten. Ze voelt zich onzeker en ze weet eigenlijk niet wat ze kan en 
mag. Het duurt lang voordat zij weer helemaal de oude is. 

  Eva is een vrouw van 64 jaar. 
Thuis was ze regelmatig in beweging. Zo deed ze haar boodschappen zelf. En liep 
soms buiten rondje met haar man. Bij Eva is sinds kort darmkanker ontdekt en 
 hiervoor is ze opgenomen in het ziekenhuis. 

Op de dag na haar operatie in de buikholte is Eva en haar bed in het ziekenhuis 
aan elkaar verbonden. Er wordt voor Eva goed gezorgd. Ze brengt 3 kwart van 
haar tijd door in bed. Hierdoor nemen haar conditie en spierkracht vorst af. Ook 
neemt de kans op complicatie toe. Eva mag het ziekenhuis nog niet verlaten. 

Wanneer Eva naar huis gaat, merkt ze dat haar dagelijkse activiteiten haar veel 
 energie kosten. Ze voelt zich onzeker en ze weet eigenlijk niet wat ze kan en 
mag. Het duurt lang voordat zij weer helemaal de oude is. 

Kennis van technologie:
Internet
Mobiele apps 
Sociaal netwerk  

Beweegt: 
10 min per dag of als ze naar 
de wc moet. 

Motivatie:
Familie/vrienden
Wandeling 
Spelletjes spelen 

Goals:
Sneller genezen 
Fit en gezonder worden 

Frustratie:
Te vermoeiend en zwak 
Zit merendeel van de dag

Barrières:
Angst om uit bed te komen
Voelt zich onzeker en weet 
niet wat ze kan en mag
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    Eva is een vrouw van 64 jaar. 
Thuis was ze regelmatig in beweging. Zo deed ze haar boodschappen zelf. En liep 
soms buiten rondje met haar man. Bij Eva is sinds kort darmkanker ontdekt en 
 hiervoor is ze opgenomen in het ziekenhuis. 

Op de dag na haar operatie in de buikholte is Eva en haar bed in het ziekenhuis 
aan elkaar verbonden. Er wordt voor Eva goed gezorgd. Ze brengt 3 kwart van 
haar tijd door in bed. Hierdoor nemen haar conditie en spierkracht vorst af. Ook 
neemt de kans op complicatie toe. Eva mag het ziekenhuis nog niet verlaten. 

Wanneer Eva naar huis gaat, merkt ze dat haar dagelijkse activiteiten haar veel 
 energie kosten. Ze voelt zich onzeker en ze weet eigenlijk niet wat ze kan en 
mag. Het duurt lang voordat zij weer helemaal de oude is. 

Pieter is een 64 jarige gepensioneerde man. 
Pieter heeft voor zijn pensioen in de helpdesk gewerkt als ICT-beheerder. Pieter 
fietste regelmatig en was voldoende in beweging. Na zijn fietsval heeft Pieter 
zijn rib gebroken. Hierdoor heeft hij een darm- en longinfectie opgelopen. Na 
zijn operatie in buikholte mocht Pieter na vier uur gaan bewegen. Helaas is hij 
te gehecht aan zijn bed en heeft hij de afgelopen vier dagen niet gelopen. Hier-
door is zijn conditie en spierkracht sterk afgenomen. De dokter heeft gezegd ‘als 
hij zo door blijft, dan zal hij langer in het ziekenhuis moeten liggen.’ Bij het niet 
voldoende bewegen zal Pieter zijn mobiliteit verliezen. Dat betekent dat hij niet 
zelfstandig zal kunnen douchen of naar de wc gaan. Om dit te voorkomen moet 
Pieter van zijn fysiotherapeut dagelijks voldoende bewegen. De fysiotherapeut 
helpt Pieter om zijn spieren terug te krijgen, zodat hij zijn dagelijkse activiteiten 
zelf kan uitvoeren.

Kennis van technologie:
IT & Internet 
Mobiele apps 
Sociaal netwerk  

Beweegt: 
Alleen als hij naar de wc 
moet.

Motivatie:
Familie/vrienden
Wandeling 
Spelletjes spelen 

Goals:
Sneller genezen 
Fit en gezonder worden 

Pijn 
Vind het ziekenhuis saai en  
er is niks te doen

Barrières:
Bang om verdwaald te rak-
en in de gangen van ziek-
enhuis.  Bang om te vallen. 
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Uit mijn onderzoek heb ik voldoende kennis en inzichten opgedaan. Het geeft mij genoeg 
inzichten om een idee te schetsen. Hieronder leest u meer over welke kennis en inzichten ik 
uit deskresearch en fieldresearch heb gehaald. 

De belangrijkste kennis en inzichten wat ik uit mijn deskresearch heb gehaald: 
 
- De opnameduur wordt verkort wanneer de patiënt meer zelfstandig beweegt.  

- Te weinig bewegen heeft grote impact op fysieke functies. Het leidt naar achteruitgang in ADL, botdichtheid, 
afname in spiermassa, verhoogde kans op hart en vaatziekten, borst en darmkanker en diabetes type 2. 
 
- 30% tot 60% van de volwassenen ervaart een achteruitgang in ADL na een ziekenhuisopname.
 
- Te weinig bewegen tijdens een ziekenhuisopname heeft niet enkel negatief effect op anatomisch en fysiolo-
gisch vlak, maar ook op het mentaal functioneren. Het versnelt de veroudering en het vroegtijdig overlijden. 
 
- Een persoon verliest 1,5% van zijn spieren in een dag als hij/zij de dag zonder bewegen (liggend) doorbrengt. 
Binnen 10 dagen is dat 15%.
 
- De verpleegkundigen bespreken met de patiënt de haalbare doelen (project beter uit bed) 
Iedereen noteert in het systeem de mobiliteit en de vooruitgang van de patiënt (project beter uit bed)
 
- Het doel van de game is om met behulp van spelelementen patiënten boven 65 jaar na een operatie te moti-
veren te bewegen, zodat ze sneller herstellen. 
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De belangrijkste kennis en inzichten wat ik uit mijn interview met fysiotherapeuten en experts heb ge-
haald:   

- Het gaat voornamelijk over de patiënten die langer dan twee weken in het ziekenhuis liggen. 

- Op de beweegbord wordt vastgesteld op welk uur, welke activiteit de patiënt mag uitvoeren. 
 
- De patiënt wordt afhankelijk gemaakt van de tijdsklok. Op deze manier voelt de patiënt zich verplicht om zijn 
activiteiten op tijd uit te voeren, blijkt uit het praktijk.
 
- Dr. Koenders gaf aan dat het belangrijk is voor de patiënt om te weten wat de invloed is van bewegen voor 
zijn revalidatie en mobiliteit.
 
- Na een kort onderzoek en interviews met fysiotherapeuten kwam ik tot de conclusie, dat kankerpatiënten die 
een operatie hebben ondergaan in de buikholte, na de operatie het meest baat hebben bij het bewegen.
 
- Een persoonlijke doel voor de patiënt opstellen zodat de patiënt afhankelijk wordt van de tijdsklok.
 
- fysiotherapeut dr. René gaf aan, blij te zijn met het ziekenhuis hoe die nu is. Ze willen niks 
veranderen aan de omgeving/uiterlijk van de ziekenhuis. De kamers en de gangen moeten blijven hoe die nu 
zijn.
 
- Ze gaven aan om zich meer te richten op de patiënt en hem mentaal en fysiek te motiveren zodat hij/zij uit 
bed komt. 
 
- “We hadden een heel simpele infuusrollator ontworpen en zijn daar 5 jaar mee bezig geweest dat is niet 
zomaar gedaan.”
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De belangrijkste kennis en inzichten wat ik uit de interviews met de patiënten heb gehaald:  

- Angst om te vallen
 
- Angst om verdwaald te raken in het ziekenhuis
 
- Ziekenhuis is saai, er valt niks te doen. 
 
- De patiënten gaven aan gemotiveerd te worden door de familie, vrienden, spelletjes spelen en dat 
bewegen het revalidatieproces versnelt (fit en gezonder worden)
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De belangrijkste kennis en inzichten wat ik uit de observaties heb gehaald: 

- Door het praten met de patiënt en met de familie, proberen de fysiotherapeuten de patiënt aan te moedigen 
om ervoor te zorgen dat de patiënt gemotiveerd raakt te bewegen.

- Weinig beweegvriendelijke activiteiten in het ziekenhuis. 

- Amphia nodigt niet uit tot beweging

- Het viel bij op dat er weinig patiënten aanwezig waren in de publieke ruimtes. Het aantal patiënten die ik 
wel zag, zaten of in de rolstoel of op een rollator met een zitstoel en hadden een mobiele telefoon vast.

- De patiënten zaten op hun mobiele telefoon.

- Patiënten vinden revalidatie (sneller genezen) erg belangrijk 

- Verpleegsters en fysio hebben niet voldoende tijd voor elke patient 

- De pijnschaal van de patiënt werd voor de oefening en na de oefening gemeten 

- Patiënten weten niet waar ze naar toe moeten lopen, de fysiotherapeuten geeft aanwijzing tijdens de oefen-
ing waar de patiënt naar toe moet lopen.

- De patiënt wist niet meer in welke kamer zij zat

- Tijdens elke bezoek, werd de hartslag van de patiënt gemeten 

- Patiënten gaven aan het fijn te vinden om stukje te mogen wandelen. 

- Dr. Maud verteld dat er geen nieuwe rollators mogen besteld worden, omdat ziekenhuis dat niet graag wilt.
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Inzoomen op doelgroep 

- Ik wil mij richten op personen die zelfstandig kunnen bewegen. 
- Ik wil mij richten op personen die kennis hebben van technologie. 
- Ik wil mij richten op functionaliteit en mogelijkheden i.p.v. de ziekte. 
- Ik wil het patiënt het gevoel geven wat hij kan i.p.v. wat hem mankeert.  
 
Hoofddoel 
- Mijn hoofddoel is spier en conditieverlies tegengaan.
- Patiënten motiveren te bewegen om het  revalidatieproces te versnellen, zodat zij sneller naar huis 
kunnen.  
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Voordat ik wilde beginnen 
met het schetsen van ideeën 
voor de prototype, heb ik 
eerst wat testjes gedaan 
met de doelgroep. Het doel 
van de test was om een per-
soon te motiveren om uit 
zijn bed te komen.  

Persoon A  
(ex- kankerpatiënt ) 
Locatie: Hondsberg, Essen 
(België)

- Is een 73 jarige man.
- Is 4 maanden terug ge-
opereerd aan zijn darm.
- Heeft na zijn operatie 9 
dagen in het ziekenhuis 
gelegen.
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media.
- Ligt in de woonkamer in 
een speciale bed (het bed 
heeft een afstandsbediening 
waarmee de patiënt het bed 
hoog/laag en in zitstand kan 
zetten).
 
- Krijgt hulp bij het 
huishouden.

- Dochter helpt regelmatig 
mee met boodschappen.
- Heeft 2x per week fysio-
therapie.
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
beloning (krant) te krijgen.  
 
De test bestond uit een ex- 
kanker patiënt te motiveren 
om uit zijn bed te komen.  

De persoon zat in zijn bed in 
zitstand.  Allereerst heb ik 
de persoon netjes uitgelegd 
waar mijn project over ging. 
Daarna heb ik de persoon 
de voordelen van bewegen 
uitgelegd. 
Vervolgens heb ik met de 
patiënt een korte interview 
gehouden [bijlage inter-
view]. 
Na het interview heb ik een 
korte beweegplan voor hem 
geschreven. Helaas was er 
geen printer aanwezig,  ik 
heb dit schriftelijk gemaakt 
[Bijlage 16,17]. 

Resultaat uit de test met ex- 
kankerpatiënt: 
Nadat ik donderdag 25 
november langs was ge-
weest en een planning aan 
de patiënt had afgegeven. 
heb ik op vrijdagavond op 
26 november telefonisch 
contact opgenomen met de 
dochter. De dochter vertelde 
mij, dat hij de hele dag niet 
veel had gedaan. Wel heeft 
hij  samen met de dochter 
de hond uitgelaten.  
Ik heb vervolgens een nieu-
we doel opgesteld. Ik heb de 
dochter verteld ‘Als hij zich 
aan de planning voor mor-
gen zaterdag 27 november 
houdt, dan zal hij ter belon-
ing een AD krant krijgen van 
mij.’   
 
Op zondag 27 november 
had ik weer afspraak met 
de patiënt om de prototype 
te testen. Tot mijn verba-
zing had het idee met de AD 
krant gelukkig wel gewerkt. 
De man had voor de krant 
zijn dagelijkse activiteit-
en uitgevoerd. De dochter 
vertelde ‘Dit moet de fys-
iotherapeut ook doen.’ Dat 
was voor mij echt fijn om te 
horen.

Test persoon A
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Ik heb het prototype met de ex-kankerpatiënt getest buiten het ziek-
enhuis. Graag wilde ik het prototype ook in het ziekenhuis testen. Dit 
omdat de omgeving van het ziekenhuis toch een andere beleving is 
dan thuis.  
 
Ik heb contact gehad met dr. René om een afspraak te maken zodat ik 
mijn prototype met de doelgroep in het ziekenhuis kon testen. Helaas 
kreeg ik te horen, dat de afdeling nu vol corona patiënten is. Hierdoor 
kon ik het niet testen met de doelgroep in een ziekenhuis omgeving.  
 
Ik ben niet stilgestaan en heb gekeken naar andere methoden om 
alsnog de applicatie te kunnen testen, waar ik de doelgroep niet direct 
bij nodig kan heb. Zo heb ik de applicatie getest met Developer, UX 
Designer, studenten en een ex- kankerpatiënt. Hieronder leest u meer 
hierover.
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Test persoon B (studenten 
van de opleiding fysiother-
apie)
Locatie: Avans hogeschool-
laan

- Is een 25 jarige student 
- Studeert opleiding fysio-
therapie aan Avans Hoges-
chool
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media
- Woont op kamers
- Gaat normaal 2x per week 
naar de sportschool 

Welke middel in de app 
geeft hem motivatie 
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
pushmeldingen.
- Raakt gemotiveerd door 
activiteiten uit te voeren.

Conclusie uit de test: 

De test bestaat uit de per-
soon motiveren om uit zijn 
bed te komen. 

Tijdens deze test wilde ik 
met mijn eigen ogen zien, 
hoe ik een persoon kan moti-
veren aan de hand van het 
versturen van notificaties. 
Wizard of oz

Tijdens deze fase heb ik een 
aantal leerlingen van de 
opleiding fysiotherapie op 
Avans Hogeschool gevraagd 
of ze mee wilden doen aan 
de test. Gelukkig waren er 
voldoende personen die 
geïnteresseerd waren. Ik 
heb in totaal drie leerlingen 
getest over twee verschillen-
de dagen. Dit heb ik gedaan, 
zodat de leerlingen niet van 
elkaar weten wat er getest 
is. Dit is belangrijk, omdat ik 
het gedrag wil observeren 
zonder dat ze van elkaar 
afweten wat ze gedaan en 
getest hebben. Het resultaat 
leest u hiernaast. 

Test persoon B

Test persoon B moest doen 
alsof hij een kankerpatiënt 
van ongeveer 60 jaar is en 
in het Amphia ziekenhuis 
ligt na zijn operatie. Ik deed 
alsof ik een fysiotherapeut 
was. Ik heb de testpersoon 
de voordelen van bewegen 
uitgelegd. Vervolgens heb 
ik zijn nummer opgeslagen 
en heb hem gevraagd om 
de telefoon op de kruk naast 
hem te leggen.

Ongeveer 2 tot 3 minuten 
bleef de persoon stil liggen. 
Nadat ik hem een appje 
stuurde, kwam er een bewe-
ging. De patiënt pakte zijn 
telefoon op en keek wat hij 
had ontvangen. Het bericht-
je bestond uit 
‘Het is 15:35 uur, tijd om uit 
bed te komen en een stukje 
te wandelen!’ De persoon 
keek mij aan en vroeg mij of 
hij moest wandelen? Ik heb 
geen reactie gegeven en de 
persoon bleef liggen. 

Test persoon B “Wizard of Oz”



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

44

Na ongeveer 3 minuten heb 
ik de persoon opnieuw een 
berichtje gestuurd ‘Wist je 
dat je 1,5% van je spieren 
kan verliezen wanneer je 1 
dag niet beweegt!’ De per-
soon pakte weer zijn tel op, 
las het bericht, lachte, stond 
op en maakte een klein 
rondje van ongeveer 500 
meter in de gang van Avans 
Hogeschool.

Ik vroeg de persoon waarom 
hij na het tweede bericht 
pas begon te bewegen? 

De persoon antwoordde: Bij 
de eerste bericht dacht ik 
‘Oke ik moet mij dus houden 
aan een planning’ Ik wilde 
opstaan, maar ik dacht wat 
als ik iemand ben die geen 
zin heeft om op te staan en 
bleef ik liggen.  

Bij het tweede bericht dacht 
ik ‘1,5% spieren verliezen, 
dat is in een week 10,5% en 
in een maand 42%. Uit mijn 
studie fysiotherapie heb ik 
geleerd dat het lichaam van 
een man bestaat uit 40% 
- 48% spier. Als ik iemand 
van 60 jaar oud ben en niet 
beweeg, dan kan het fataal 
aflopen. Ik ben toen getrigg-
erd om te bewegen. 

Foto testpersoon B 

AFBEELDING 3   
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Test persoon C (studenten 
van de opleiding bedrijfskun-
dige informatica)
Locatie: Avans hogeschool-
laan 

- Is een 22 jarige student.
- Studeert opleiding BIM.
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media.
- Woont op kamers.
- Doet niet aan sport.

Welke middel in de app 
geeft hem motivatie:
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
pushmeldingen.
- Raakt gemotiveerd door 
activiteiten uit te voeren.

Test persoon C

Ook testpersoon C moest 
doen alsof hij een kanker-
patiënt is van ongeveer 60 
tot 65 jaar oud en in het Am-
phia ziekenhuis ligt na zijn 
operatie in de buikholte. Ik 
deed alsof ik een fysiothera-
peut ben. Ik heb de testper-
soon de voordelen van be-
wegen uitgelegd. Vervolgens 
heb ik zijn nummer opgesla-
gen en heb hem gevraagd 
om de telefoon op de kruk 
naast hem te leggen.

Ongeveer 2 tot 3 minuten 
bleef de persoon stil liggen. 
Nadat ik hem een appje 
stuurde ‘Het is 14:00 uur, 
tijd om te bewegen!’ keek 
de persoon op zijn mobiele 
telefoon en bleef stil liggen. 
Na een aantal minuten heb 
ik de patiënt opnieuw een 
bericht gestuurd ‘Wist je 
dat je 1,5% van je spieren 
kan verliezen wanneer je 
1 dag niet beweegt!’ De 
persoon keek opnieuw op 
zijn mobiele telefoon en 
bleef stil liggen. Eventjes 
dacht ik dat hij wilde gaan 
bewegen (stappen zetten) 
maar helaas pakte hij zijn 
boek en begon te studeren. 
Het was een lastige. Ik heb 
na 2 minuten opnieuw een 
bericht gestuurd ‘Wist je dat 
de overlijdenskans bij mind-
er bewegen groter wordt’ 
Nadat de persoon deze tekst 
las stond hij op en maakte 
een rondje.  

Test persoon c “Wizard of oz”AFBEELDING 3   
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Ik vroeg de persoon waarom 
hij na het derde bericht pas 
begon te bewegen?

De persoon antwoordde: 
De eerste bericht las ik en ik 
wist dat ik een oefening op 
zijn tijd moest uitvoeren, ik 
wilde opstaan maar ik wilde 
het je moeilijk maken en ik 
ben niet opgestaan. 
Bij het tweede bericht dacht 
ik ‘1,5% spieren verliezen, 
gaat mooi niet gebeuren 
als ik 60 ben! Ik wilde weer 
opstaan, maar ik wilde je 
het moeilijk maken!’

Bij het derde bericht ‘Wist 
je dat de overlijdenskans 
bij minder bewegen groter 
wordt’
dacht ik nu ga ik opstaan! 60 
jaar zo oud is mijn vader nu. 
Is de leeftijd niet voor om te 
eindigen. 
Ik wil veel ouder worden. 
Net als mijn opa 87 jaar oud 
en hij is nog steeds stabiel 
en sportief. 
De dood doet toch wel wat 
met je hierdoor begon ik 
stappen te zetten. 

Conclusie test: 

De belangrijkste inzichten 
die ik uit mijn bovengen-
oemde tests kan uithalen 
zijn de volgende. Een per-
soon raakt gemotiveerd 
door de planning die voor 
hem wordt gecreëerd om 
dagelijkse oefeningen uit te 
voeren. Daarnaast kunnen 
informatieve meldingen 
effectief zijn om een persoon 
te motiveren zijn bed uit te 
komen en te bewegen. 
 
Waar de onderzoek mij naar 
toe heeft geleid:
Een  smartwatch app of 
mobiele applicatie real-
iseren aan de hand van de 
bovengenoemde inzichten 
welke ook een antwoord 
geeft op de hoofddoel.  
 
Na mijn onderzoek bespro-
ken te hebben met Dr. René 
bleek hij zeer enthousiast te 
zijn over de applicatie. Al-
leen vond hij het niet handig 
in de vorm van een smart-
wach, omdat veel patiënten 
infuus in de arm of hand 
krijgen.  

Foto testpersoon C 

AFBEELDING 4   
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low-fi  prototyping

AFBEELDING 4   
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Prototype B 

Dit prototype B is gemaakt na het prototype A [Bijlage 28]. De 
eerste Low-fi prototyping bevatte weinig spanning. Deze is aan 
de hand van de inzichten uit de deskresearch, fieldresearch, 
interviews, observaties en de laatst geteste handelingen ontwor-
pen.   

Hiernaast ziet u paper prototype B van de applicatie:  
Deze is aan de hand van de gewenste handeling  op volgorde 
(van links naar rechts) gelegd. Onder de prototype is de beschri-
jving te vinden. 
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1. De gebruiker maakt eerst een account aan
2. Gebuiker geeft de app een thuis gevoel
3. Gebruiker meld zich aan
4. Gebruiker komt in de home pagina (uitleg over de app en het bewegen)
5. Gebruiker ziet oefeningen die hij moet uitvoeren 
6. Gebruiker scant de qr-code  
7. Start de oefening  
8. Voltooid de oefening 
9. Scoort punten voor de oefening 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 

AFBEELDING 5   
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- De gebruiker kan in zijn profiel zijn hartslag meten
- Gebuiker kan zijn pijnschaal aangeven 
- Gebruiker ziet hoeveel activiteiten nog over zijn 
- Gebruiker ziet zijn behaalde activiteiten 
- Gebruiker ziet hoeveel punten hij heeft verdient  
- Gebruiker kan zit oefeningen uitvoeren  

Profiel van de gebruiker 

AFBEELDING 6  
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- De gebruiker kan in zijn profiel zijn hartslag meten
- Gebuiker kan zijn pijnschaal aangeven 
- Gebruiker ziet hoeveel activiteiten nog over zijn 
- Gebruiker ziet zijn behaalde activiteiten 
- Gebruiker ziet hoeveel punten hij heeft verdient  
- Gebruiker kan zit oefeningen uitvoeren  

Profiel van de gebruiker 
Prototype C  

Testen 

Feedback hoeft niet altijd 
vanuit een ui/ux designer 
te komen. Soms is feedback 
van anderen ook noodzake-
lijk om bruikbare informatie 
te winnen. Bovendien vind 
je veel uitkomsten ook niet 
alleen bij de doelgroep, 
maar ook bij een fysiother-
apeut. Ten eerste hebben 
de fysiotherapeuten kennis 
over welke patiënten het 
gaat. Daarnaast gaat de 
fysiotherapeut er mee te 
maken krijgen. Het is aan 
de fysiotherapeuten om de 
doelgroep te informeren. Zo 
is het aan de fysiotherapeut, 
om de kankerpatiënten te 
stimuleren en motiveren om 
te bewegen. Hierdoor is het 
voor mijn onderzoek ook 
de mening van de fysio-
therapeut belangrijk (naast 
de mening van designers, 
experts en de doelgroep).

Ik heb deze prototype in 
de 1ste test fase getest 
met fysiotherapeuten, 
ex-kankerpatiënten en met 
afstudeergenoten. 

Vervolgens heb ik de inzicht-
en eruit gehaald en verwerkt 
in mijn nieuwe prototype C 
De nieuwe paper prototype 
heb ik opnieuw getest met 
Developer en een Software 
Test Engineer  in een 2de 
testfase . 

Hieronder leest u stapsgewi-
js wat de uitkomsten zijn van 
de 1ste en 2de testfase. Wel-
ke inzichten ik hieruit heb 
gehaald en welke verdere 
stappen ik heb gemaakt.  

Eerste testfase prototype C

Feedback Fysiotherapeut Dr. 
René en Dr. Maud (Amphia 
ziekenhuis) 
- Account aanmaken kost 
tijd en moeite voor de pa-
tiënt. Dat kunnen wij ook 
voor ze doen. 
- Hoe ziet de omgeving er 
voor ons uit? Hoe hebben 
wij zicht over hun activiteit-
en? 
- Ziet er verder top uit! Maak 
het werkend! 

AFBEELDING 7   
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Test met Ex kanker patiënt   
Met deze ex kanker pa-
tiënt had ik eerder een test 
gedaan, om hem te moti-
veren uit zijn bed te krijgen. 
Uit het testresultaat heb ik 
de patiënt kunnen motiveren 
om te bewegen door hem te 
belonen met krant (patiënt 
leest graag de krant van 
AD). 
Erna wilde ik weten hoe de 
patiënt reageert op noti-
ficaties (push meldingen). 
Ik heb het nummer van 
de patiënt opgeslagen in 
mijn mobiele telefoon en ik 
begon push meldingen via 
whatsapp te sturen. Ik heb 
hem op voorhand verteld 
dat hij meldingen zou gaan 
ontvangen. Bij de eerste 
melding “Het is 15:00 uur! 
Tijd om 5 min te wandel-
en” bleef de persoon naar 
zijn telefoon staren. Bij de 
tweede melding heb ik hem 
een link van een video (met 
bewegingen) gestuurd en 
heb hem gevraagd in de app 
(wat als notificatie moet 
voorstellen) of hij de rek en 
strek oefeningen na wilde 
doen. De persoon opende de 
video, maar deed de oefen-
ing helaas niet na.

Ik gaf niet op en iedere 5 
min stuurde ik de persoon 
een push melding over be-
wegen. “Weet u nog?  
“Het is heel belangrijk dat u 
in beweging blijft!”  
Uiteindelijk heeft het wel 
gewerkt. Door hem infor-
matie en feitjes over 
bewegen te geven werd 
op deze manier de patiënt 
gedurende tijd gemotiveerd 
en gestimuleerd om zijn 
beweging uit te voeren.  

De patiënt moet informatie 
krijgen, waarom hij iets 
moet doen! Ik heb opge-
merkt dat als iedere keer de 
persoon een reminder kreeg, 
dat er dan wel actie werd 
ondernomen. 
 
Link naar paper prototype C 
 
https://xd.adobe.com/
view/114acecb-3787-4e04-
ab6e-6e6b8e1fddc9-4419/

Test paper prototype C. 
vervolgens heb ik met de 
persoon de paper prototype 
getest. 
De patiënt heeft de opdracht 
gekregen om de applicatie 
te openen en vervolgens 
naar de oefeningen te gaan 
om een oefening te starten. 
Dat vond de patiënt te veel 
moeite (te veel kliks). En 
bovendien vond hij het niet 
handig. 
Het antwoord op deze vraag 
lag op bovengenoemde 
handeling namelijk “push 
melding ”sturen!   
Push melding - “Het is tijd 
om te bewegen! 
Push melding -  Bewegen is 
goed voor uw revalidatie, 
aan de gang! 
Push melding – Swipe om 
uw oefeningen uit te voeren! 
Push melding - Te weinig 
lichaamsbeweging is de 
oorzaak van vroegtijdig 
overlijden”

Test met ex kanker patiënt  
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Conclusie testfase 

Een duidelijke planning 
(doel) opstellen en met 
behulp van een mobiele 
telefoon de pushmelding-
en doorsturen triggert de 
persoon om te bewegen. Dit 
vormt dan ook het antwoord 
op de hoofdvraag.
Heeft de patiënt goed bewo-
gen, dan ontvangt de patiënt 
een melding. De melding kan 
bestaan uit een positieve 
tekst. 
Heeft de patiënt minder 
bewogen vandaag, dan 
ontvangt de patiënt een 
melding met een motiveren-
de tekst. Push melding is het 
antwoord op de motivational 
trigger.

Verder heb ik uit mijn test 
geconcludeerd, dat de 
doelgroep van de applicatie 
graag op een oogopslag 
willen inzien in het device 
wat het uitvoeren van de 
oefeningen de patiënt 
oplevert (met de focus op 
het revalidatieproces). De 
doelgroep gaf aan op deze 
manier grip te hebben op 
het revalidatieproces en het 
aantal opgenomen dagen. Zo 
kan de patiënt inzien hoe het 
ervoor staat met de voort-
gang van de gezondheid en 
hoe lang de persoon nog in 
het ziekenhuis moet verbli-
jven als het goed of minder 
goed gaat. 
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Feedback Software Test 
Engineer 
- Ik vind de notificaties 
belangrijk. Want jouw 
onderzoek laat ook zien dat 
dit werkt. Dan moeten hun 
geen keuze maken om dit uit 
te zetten (misschien de aan-
tal herinneringen kunnen 
verlagen).

- Ik zie nu punten staan, 
maar ik lees niet wat hij 
als beloning ontvangt na 
alle oefeningen gedaan te 
hebben. In je test heb je met 
de doelgroep aan de hand 
van de krant gedaan! Dat is 
echt interessant. Hoe ga je 
dat doen in het ziekenhuis? 
De interesses van patiënten 
kunnen namelijk divers zijn.

Feedback Developer
- Erg goed over nagedacht! 
Ook je resultaten uit je 
onderzoek heb je er goed in 
verwerkt.
- Heel belangrijk “Melding-
en” daar geen keuze in laten 
maken, die horen aan te sta-
an! als je dit uitzet dan heb 
je er niks aan.

Verder ben je denk al heel 
eind! Goed bezig!   

AFBEELDING 8   
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High fidelity
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Zoals u ziet, heb ik aan de hand van het testen met de verschillende mensen  
de op een na laatste versie van de high fidelity applicatie aangepast. 
Hieronder leest en ziet u wat er is aangepast.   

In de eerste scherm ziet de 
gebuiker informatie  staan 
over het bewegen. Door op 
verder te klikken wordt er 
uitgelegd wat de fucntie 
van het app is. Zoals bijvo-
orbeeld “Met behulp van 
dit aplicatie wordt u ge-
stimuleerd om meer te gaan 
bewegen in het ziekenhuis.  
Bewegen helpt u om sneller 
te herstellen tijdens uw op-
namen. Dagelijkse oefenin-
gen houden uw spierkracht-
en op pijl.  
Door op uw eigen niveau 
actief te blijven tijdens uw 
ziekenhuis opnamen voor-
komt u onnodig conditie 
verlies.  
 
Op de 2de scherm logt u in! 

AFBEELDING 9   
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Na het inloggen, is het ver-
plicht om de notificaties aan 
te zetten. Ook is het belan-
grijk, dat de geluid aanstaan 
zodat de persoon melding-
en kan ontvangen over de 
oefeningen die hij optijd 
moet uitvoeren. Gebruiker 
wordt op deze manier op 
de hoogte gebracht welke 
soort meldingen hij kan 
ontvangen.  
 
Op de 4de scherm komt de 
gebruiker meteen in zijn 
profiel wat ook de home 
pagina is.  
 
Bovenaan in de profiel 
(home pagina) is de revali-
datie tabel van de persoon 
te zien. Deze is overwo-
gen aan de hand van de 
onderstaande elementen of 
onderdelen, die voor de pa-
tient van belang zijn om zijn 
revalidatie proces (tabel) te 
versnellen om eerder naar 
huis te kunnen.

AFBEELDING 10   
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In dit voorbeeld ziet u, de 
resultaat van een persoon 
welke actief is.  
 
Bij zijn revalidatie tabel ziet 
u zijn vooruitgang. Ook een 
tekst wat door de fysio is 
beheerd “Goed bezig! Als u 
zo doorblijft, mag u 3 dagen 
eerder naar huis!” 
 
Dit motiveert de patient om 
zijn activiteiten uit te 
voeren! 

AFBEELDING 11   
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Op deze twee schermen 
naast elkaar is er op de 
eerste scherm activiteiten te 
zien. Je ziet ook staan dat de  
persoon het eerste oefen-
ing voltooid heeft (groene 
vinkje). Ook zie je dat hij 
tot nu toe 50 punten heeft 
verdient. Bij het uitspelen 
van alle spellen kan je op 
beloningen klikken.  
 
Je komt dan in de tweede 
scherm, waar je een keuze 
kan maken tussen verschil-
lende beloningen.  

AFBEELDING 12   
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Bij het beindigen van het spel 
krijgt u de volgende push 
meldingen:  
 
1. Pijnschaal:  
 
Hier kan de gebruiker aangeven 
wat zijn pijnschaal is en waar 
hij pijn heeft. De fysiotherapeut 
krijgt dit te zien in zijn systeem 
en kan dan contact opnemen 
met de patient.  
 

Bij het voltooien van een ac-
tiviteit ontvangt de gebruiker 
punten.  
 

De applicatie laat na de oefen-
ing ook tijdig weten wanneer je 
moet drinken!   

Het is ook mogelijk, dat de 
applicatie op een tablet wordt 
geinstalleerd. Omdat er nu veel 
gebruik van telefoon wordt 
gemaakt, is er nu enkel telefoon 
versie beschikbaar. Later kan 
het ook aangepast worden naar 
een tablet formaat/versie en 
natuurlijk toegepast worden op 
meerdere afdelingen die er baat 
bij hebben. 

AFBEELDING 13   
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Ik heb uit mijn onderzoek ontwerpcriteria geconcipieerd. Aan de hand van het MoSCow model ga ik de ont-
werpcriteria ordenen van belangrijk, naar minder belangrijk.  

Hieronder leest u mijn ontwerp criteria aan de hand van MoSCow-methode:

MoSCow-methode: 

Must have 
- Applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn voor jong en oud
- Applicatie moet makkelijk toegankelijk zijn voor jong en oud
- Na eerste keer inloggen, moet de applicatie actief zijn op het versturen van push meldingen 
- Duidelijk aangeven, dat de Push meldingen aan moeten staan! 
- Duidelijk aangeven dat de geluid van de telefoon aan moet staan! 
- De beheerders (fysiotherapeuten) moeten toezicht hebben op de oefeningen en de vooruitgang van 
de gebruikers 
- Beheerders kunnen push meldingen uitzetten, aanzetten, wijzigen, instellen 
- Beheerders kunnen oefeningen uitzetten, aanzetten, wijzigen, verwijderen, toevoegen
- Beheerder kunnen het revalidatieproces in de applicatie aanpassen, wijzigen, vooruitzetten, achter-
uitzetten 
- Beheerders  kunnen motiverende berichten sturen als het goed gaat of minder goed gaat!
- Applicatie moet op telefoon, iPad en tablet te gebruiken zijn
- Applicatie geeft inzicht in de voortgang van de patiënt
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MoSCow-methode: 

Should have 
-   Applicatie dient een feedback button te hebben, waarin gebruikers hun feedback over de applicatie 
kunnen delen
- Gebruikers de mogelijkheid geven om de applicatie een thuisgevoel te geven (de achtergrond of de 
kleur van de applicatie te kunnen wijzigen) 
- beheerders kunnen het geluid in de applicatie aanzetten
- Familie/ vrienden kunnen motiverende push meldingen sturen naar de patiënt 

Could have 
- Gebruikers de mogelijkheid geven om meer beloningen te kunnen selecteren
- Gebruikers de mogelijkheid bieden om hun eigen routes te kunnen selecteren
- Applicatie geeft de statistieken weer van de patiënt
- Applicatie houdt het eetpatroon bij van patiënt
- Applicatie kan samenwerken met smartwatch om voortgang bij te houden

Won’t have
- Gebruikers de mogelijkheid bieden om de planning te kunnen wijzigen 
- Gebruikers de mogelijkheid bieden met elkaar chatten (AVG)   
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Voortgang 
Om het project tot een succesvol eind te brengen ben ik momenteel bezig om mijn prototypes die ik in de 
afgelopen tijd gerealiseerd heb aan de hand van het onderzoek te verscherpen en te verbeteren. 
Vervolgens wil ik de high Fidelity prototypes testen met een Graphic Designer en een UI/UX Designer. 
Ik ben benieuwd naar welke invalshoeken en inzichten ik uit de gesprekken kan halen.  
De feedback zal ik meenemen in mijn eindontwerp. Erna zal ik het opnieuw gaan testen met de doelgroep 
en eventueel nieuwe bevindingen erin verwerken. 

MoSCow-methode: 

Must have 
- Applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn voor jong en oud
- Applicatie moet makkelijk toegankelijk zijn voor jong en oud
- Na eerste keer inloggen, moet de applicatie actief zijn op het versturen van push meldingen 
- Duidelijk aangeven, dat de Push meldingen aan moeten staan! 
- Duidelijk aangeven dat de geluid van de telefoon aan moet staan! 
- De beheerders (fysiotherapeuten) moeten toezicht hebben op de oefeningen en de vooruitgang van 
de gebruikers 
- Beheerders kunnen push meldingen uitzetten, aanzetten, wijzigen, instellen 
- Beheerders kunnen oefeningen uitzetten, aanzetten, wijzigen, verwijderen, toevoegen
- Beheerder kunnen het revalidatieproces in de applicatie aanpassen, wijzigen, vooruitzetten, achter-
uitzetten 
- Beheerders  kunnen motiverende berichten sturen als het goed gaat of minder goed gaat!
- Applicatie moet op telefoon, iPad en tablet te gebruiken zijn
- Applicatie geeft inzicht in de voortgang van de patiënt

Planning 

Week 15: 
Afspraak met Graphic Designer 
- Ervoor zorgen dat ik schrift en pen bij mij heb en
eventueel vragen of ik het gesprek mag opnemen. 
- Ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk uit zijn gesprek kan halen door goede vragen te stellen
- Goed voorbereiden 
Afspraak met UX designer 
Voordat ik met UX Designer ga zitten, zorg ik ervoor de bruikbare informatie van het gesprek met de 
Graphic designer in mijn prototype heb verwerkt, om ze een betere feedback te mogen ontvangen. 
 
Week 16 
Opnieuw testen met de doelgroep. 
Opnieuw zitten met fysiotherapeuten. 
Concept verbeteren

Week 17,18, 19  
In deze weken ga ik werken aan de High fidelity prototype. Ik ga ervoor zorgen dat de applicatie com-
pleet met alle mogelijke extra’s er gelikt uit komt te zien.  
 
Week 19, 20
Puntjes op de i en denken over mogelijkheden in de toekomst. Tevens een klein onderzoek en documen-
tatie naar hoe de applicatie gerealiseerd kan worden.
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Final product 
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Final product  
 
Om het project tot een succesvol eind te brengen ben ik bezig geweest om de High Fidelity prototype 
die ik in de afgelopen tijd gerealiseerd heb aan de hand van het onderzoek te verscherpen en te verbeteren. 
 
Hieronder ziet u de eindresultaat van de prototype. 
Deze is ook nog is getest met Graphic Designer, UI/UX Designer. 
Ook met de (ex)kankerpatiënt en een aantal studenten (wizard of oz.)   
 
Welke invalshoeken en inzichten ik uit de feedback heb gehaald, welke verbeterslagen ik heb gemaakt zijn 
allemaal verwerkt in de eindontwerp. Hieronder is de final app op een overzichtelijke manier uitgelegd.   
 

Final product 
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Tijdens mijn laatste fase heb ik gewerkt aan de applicatie. Ik heb de applicatie  
klikbaar gemaakt en opnieuw getest met Developer, UX Designer, student-
en en een ex- kankerpatiënt. Hieronder leest u wat er uit de test is gekomen.                 
De  ontvangen feedback is verwerkt in de applicatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het opnieuw testen van de applicatie  



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 67

Het opnieuw testen van de applicatie  

Test met (ex)kankerpatiënt 

Conclusie test met (ex)kankerpatiënt 
 
De (ex)kankerpatiënt leest de tekst in de applicatie door tot de vierde scherm, daarna klikt hij verder. 
Nadat hij op de laatste scherm komt weet hij niet wat hij moet doen. De (ex)kankerpatiënt klikt overal op 
zonder kennis te hebben. 

Om deze reden heb ik spraak erin toegevoegd en heb het opnieuw getest. Doordat er nu spraak in de 
applicatie is verwerkt luistert de (ex)kankerpatiënt aandachtig naar de uitleg in de aplicatie. Hij gaf aan dat 
het helder is en begrijpt nu hoe de aplicatie werkt en waar het voor nodig is.  
   
 
 

AFBEELDING 14   
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Feedback test personen “Wizard of oz”

Testpersoon 1: Ik heb dyslexie en het lezen gaat me 
te moeizaam, ik vindt het fijn om de stem te horen in 
de uitleg. Er wordt goed uitgelegd wat je moet doen. 

Testpersoon 2: Introductie is duidelijk! Je wordt 
meegenomen in de uitleg. Zo heb je een zicht over 
de applicatie en weet je wat je straks moet doen. 

Testpersoon 3: Activiteiten zijn goed en de belonin-
gen ook, het motiveert wel om de activiteiten uit te 
voeren. 

Testpersoon 4: Revalidatiebalk is wel fijn, dan weet je 
hoe ver je bent in je revalidatieproces en hoe lang je 
nog moet.  
 
- Overzichtelijk niet te druk! Mooie vormgeving  
 
- Het is fijn dat je herinneringen (pushmeldingen) 
krijgt en te horen wat je goed of fout doet. Zodat je 
nog weet wat je te wachten staat.  
 
- Beloningen zijn wel dingen die je dagelijks kan 
gebruiken. Heel goed!  
 
- Groene finkje is wel fijn, mensen weten zo welke 
activiteiten ze hebben afgerond. 

- Het is goed dat alles in de homepagina terug komt. 
Zo heb je overzicht over alle inzichten wat er in de 
applicatie is verwerkt. 

AFBEELDING 15   



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 69

Feedback software test Engineer & Developer   

Feedback Software Test Engineer  
 
De uitleg in de applicatie 
- De uitleg is helder je wordt 
meegenomen in de verhaal. 
Probeer de boodschap persoon-
lijk te maken door middel van de 
naam van de patient te noemen 
i.p.v. het woord patiënt.  

Tap beloningen 
- In de tap beloningen kunnen de 
interesses van patiënten namelijk 
divers zijn. Heel goed dat je nu 
duidelijk aangeeft met de zin van 
“Zit er geen beloning bij die u 
interessant vindt, dan kunt u dat 
aangeven aan de verpleegster of 
de fysiotherapeut. Dan kijken zij 
samen met jou wat mogelijk is.”

Revalidatiebalk  
 
Je hebt AR (augmented reality) 
gebruikt, dat is heel goed! Ook erg 
fijn dat er een plattegrond aan-
wezig is.  
 
Ik heb verder geen opmerkingen. 
De applicatie ziet er uitgelikt uit!  
 
 

 
 
 

Feedback Developer
-Ik heb je al eerder aangegeven 
dat er erg goed over nagedacht is! 
Ook je resultaten uit je onderzoek 
heb je er goed in verwerkt.
 
De introductie is heel duidelijk en 
goed verwoord. Zodra je bij de app 
bent, weet je meteen wat je moet 
doen. Alleen wat mijn collega je 
net heeft aangegeven is inder-
daad de persoon in de verhaal zelf 
aanspreken. Dan wordt het ook 
meer persoonlijker.  
 

AFBEELDING 16   
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In de eerste fase heb ik de mobiele applicatie getest met behulp van een paper prototype. 
De gekregen feedback heb ik verwerkt en het prototype aangepast. Het nieuwe concept van paper proto-
type heb ik geëxporteerd naar Adobe XD, zodat ik het ook interactief kon testen.  
 
Daarna heb ik de applicatie opnieuw vormgegeven in Adobe XD. Iedere keer heb ik nieuwe ideeën en feed-
back erin verwerkt.  
 
Adobe XD is erg handig met opslaan en updaten zonder het te exporteren. Zo hoefde ik één keer een link 
aan te maken en kon ik dit elke keer een update geven.  De testpersonen hoefden niet steeds een nieuwe 
link te openen. Dit was erg handig met het testen.

Testen van Paperprototype & Adobe XD   
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Final product 

In de applicatie wordt er als eerst ingelogd door de gebruiker met de persoonlijk e-mail adres en het 
wachtwoord die de gebuiker  van de fysiotherapeut heeft ontvangen. Ook wordt er in het kort uitgelegd 
waar Move Recovery voor nodig is. Natuurlijk is er van te voren door de fysiotherapeut uitgelegd en be-
sproken met de patiënt wat het belang van het bewegen is.

AFBEELDING 17   
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Afbeelding 18    
Revalidatiebalk 

 
Revalidatiebalk en de resultaat/proces van herstel 
 
Nadat de patiënt is ingelogd komt hij eerst in de “Homepagina.” 
Bovenaan in de “homepagina” ziet de gebruiker zijn resultaat van herstel in de revalidatiebalk. 
Het proces en herstel van de patiënt  wordt in de gaten gehouden door de fysiotherapeut. 

Beweegt de patiënt voldoende (aan de hand van de activiteiten) en ook de fysiotherapeut 
concludeert op basis van regelmaat bezoek aan de patiënt dat het goed gaat. Daarna kan de 
fysiotherapeut de revalidatiebalk van de patiënt in de Move Recovery applicatie vooruit zetten. 
Vooruitzetten betekent goed aan het herstellen en de kans is groot dat de patiënt eerder naar 
huis mag. Beweegt de patiënt minder dan kan de revalidatiebalk achteruit gaan of juist op een 
plek blijven hangen. 

Uit mijn bovenstaande onderzoek [Blz 53 Conclussie testfase] is gebleken dat de patiënt op deze 
manier het regie van de herstel in eigen handen heeft en hierdoor raakt de patiënt gemotiveerd 
om activiteiten uit te voeren. 
 
In het voorbeeld op de afbeelding hieronder is te zien dat de revalidatiebalk eerst op 32% 
stond. Na het uitvoeren van de activiteit is het revalidatie balk naar 43% gegaan. En op de laat-
ste afbeelding hierboven is te zien, dat de revalidatiebalk 59% heeft bereikt. Ook is er een tekst 
door de fysiotherapeut vermeld die voor de patiënt van belang is.  
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In de revalidatiebalk leest u ook de opmerkingen die door de fysiotherapeut worden gemaakt. 
De opmerkingen kunnen bestaan uit:  Goed bezig! Als u zo door blijft gaan mag u een x aantal 
dagen, x aantal uren eerder naar huis! 
 
Bij minder bewegen: 
Als u minder blijft bewegen, zult u niet gauw herstellen! 
Een persoon raakt 1,5% van zijn spieren kwijt! In een week tijd is dat 15%, blijf dus goed bewe-
gen om fit te blijven en je spier- en conditieverlies tegen te gaan! 

In de revalidatiebalk kan de fysiotherapeut als waarschuwing of juist als motivatie iets zetten 
over wat hij van de patiënt vindt en hoe het proces gaat.

De maximaal aantal woorden wat er in de tekstvak van de revalidatiebalk door de fysiothera-
peut kan worden ingevuld is vastgesteld op ongeveer 20 woorden. Wilt de fysiotherapeut meer 
kwijt, dan is het beter en belangrijk, dat de fysiotherapeut dat tegen de patiënt mondeling 
verteld. 

 

AFBEELDING 19   
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Op de pagina “activiteiten” kan je alle activiteiten inzien. De patiënt kan op een 
leuke manier zijn dagelijkse beweegactiviteiten uitvoeren om zijn hoofddoel te 
bereiken.  
 
Voor elk voltooid activiteit ontvang de patiënt een x aantal punten. De voltooide 
activiteit krijgt een groene vinkje. Rechts bovenaan worden de punten van een 
voltooid activiteit bijgeteld.  

Op basis van het x aantal be-
haalde punten kan de patiënt 
een beloning ontvangen. Een 
beloning kan bestaan uit een 
gratis snack uit de kantine, kop 
koffie of een gratis kaartje naar 
de wellness. Zit er geen belon-
ing bij die de patiënt interessant 
vindt, dan kan de patiënt dat 
aangeven aan de verpleegster 
of de fysiotherapeut. Dan kijken 
zij samen met de patiënt wat 
mogelijk is. 

Activiteiten 

AFBEELDING 20   

AFBEELDING 21   
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Pijnschaal 

Na elk voltooid activiteit wordt er op basis van de activiteit de pijnschaal van 
de patiënt gemeten. De patiënt geeft in de applicatie zijn pijnschaal aan en 
eventueel waar hij pijn heeft. De fysiotherapeut kijkt dan waar de pijn vandaan 
komt en waar dit aan zou kunnen liggen. 
 
 

AFBEELDING 22   
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Plattegrond  

Zoals er in de bijlage 14 is te zien, heb ik veel met de plattegrond geschetst en geprobeerd. Uitein-
delijk heb ik de plattegrond aangepast naar augmented reality. Dit heb ik gedaan, nadat ik in gesprek 
ging met een aantal personen waaronder een UX designer, een (ex) kankerpatient en een developer. 
Uit deze gesprek is naar voren gekomen dat de plattegrond in de vorm van AR (augmented reality) 
fijn en overzichtelijk is. Zo ziet de persoon precies waar hij/zij is. Weet de persoon niet meer waar hij 
is, door op het vakje ernaast te klikken, komt er een plattegrond zichtbaar, hierin kan de patient de 
plattegrond van het hele ziekenhuis zien.     
 
 
 
 

AFBEELDING 23   
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Alle schermen 
Hieronder ziet u alle schermen van de applicatie.  

Afbeelding 24  
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Alle schermen 
Voor uitgebreid applicatie verwijs ik u naar “www. Moverecovery.nl”  
Op deze webiste kunt u de applicatie uitproberen.  
 
Afbeelding 25  
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Tijdens mijn interview met 
de verschillende patienten 
van mijn doelgroep is er 
naar voren gekomen, dat zij 
het ziekenhuis saai vinden. 
Veel van de patiënten bewe-
gen niet omdat er niks te 
doen valt in het ziekenhuis. 
Tijdens mijn observatie 
viel het mij ook op dat het 
ziekenhuis niet uitnodigt om 
te bewegen. Zoals er in mijn 
interview met dr. René is te 
lezen, willen ze ook niks ve-
randeren aan de omgeving 
van het ziekenhuis. Ze zijn 
blij met het ziekenhuis hoe 
het nu is. Zoals ik al eerder 
heb aangeven op pagina 26 
van mijn exploratie begrijp 
ik dat het veel

kosten bespaart, maar aan 
de andere kant, denk ik als 
het ziekenhuis een soort van 
‘beweegvriendelijke zieken-
huis’ wordt en activiteiten in 
de gangen van het ziekenhuis 
organiseert wat te maken heeft 
met bewegen. Dan nodigt het 
de patiënt ook meer uit om uit 
zijn bed te komen. 
 
Om een betere beeld te krij-
gen van het ziekenhuis, heb ik 
naast de mobiele applicatie in 
korte tijd ook een maquette 
van het Amphia ziekenhuis ge-
maakt. In deze maquette heb ik 
het Amphia ziekenhuis Breda 
verandert naar een soort be-
weeg vriendelijke ziekenhuis. 

 

De kamers van de patient heb 
ik zo saai mogelijk gelaten. De 
gangen heb ik zo aantrekkelijk 
mogelijk gemaakt door dat er 
verschillende activiteiten te 
doen valt in de gangen van het 
ziekenhuis. De patiënt kan in 
de gangen van het ziekenhuis 
wandelen doordat er nu gen-
oeg activiteiten te doen zijn.  
Indien nodig kan de patiënt bij 
het verdwalen of het uitvoeren 
van beweegactiviteiten altijd 
zijn mobiele applicatie gebrui-
ken. 
 
Daarnaast zijn er ook ver-
schillende banners en stickers 
met informatie over bewe-
gen verspreid in de gangen 
van het ziekenhuis. Op deze 
manier verzamelt de patiënt 
onbewust informatie wat hem/
haar stimuleert richting het 
gedrag om sneller te herstellen/
genezen.  Hierdoor zal er ook 
meer plek vrij komen voor 
andere patienten. En zal het 
ziekenhuis meer kosten be-
sparen.  
 



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

82

Zoals u op de afbeelding hierboven ziet, is de patiëntenkamer nagemaakt. Je ziet enkel een bed met 
een nachtkastje en een kledingkast. De tv en de andere minder essentiele middelen zijn uit de kamer 
gehaald. Op deze manier kan de patiënt ook minder afgeleid worden wanneer hij moet rusten. Rusten 
is dan ook echt rusten.   
 

Op de afbeelding hierboven ziet u dat er buiten de patientenkamer genoeg activiteiten te doen zijn.  
Op het voorbeeldje is er een fitness ruimte te zien. Ook een schildermuur (wat ook terug komt in de 
mobiele app), een park (wat ook terug komt in de mobiele app) en een NAC stadion (wat ook terug 
komt in de mobiele app.) Doordat de gang zo leuk, gezellig en sportief mogelijk is gemaakt, zal het de 
patient ook meer motiveren om uit zijn kamer te komen. En de kamer meer gebruiken om te rusten.  

AFBEELDING 26   
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In de maquette ziet u vier activiteiten terug komen die ook in de mobiele applicatie is verwerkt.  
Het eerste is muur schilderen. 
 
Afbeelding 27  
 

B

A= Patient kamer 
A

B= Muur schilderen 

Zoals er op het voorbeeld hierboven is te zien, kan de patient met behulp van de Moverecovery app  
van locatie A (patientenkamer) naar locatie B (muurschilderen gaan). Dit is een activiteit wat de patient 
moet uitvoeren. Muur schilderen is belangrijk voor de mobilietit van de patient. Naast het bewegen, stimu-
leert het de patiënt tijdens het schilderen om verschillende spieren in de lichaam te trainen en actief  te 
laten blijven. Deze spieren zijn noodzakelijk tijdens het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten en 
moeten dan ook actief blijven. Bij het trainen van deze spieren zal de patient niet zo gauw zijn mobiliteit 
verliezen. Omdat het dezelfde spieren zijn die de patient ook gebruikt tijdens het douchen, kleding aantrek-
ken enzovoorts.
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Een tweede activiteit is “het park” 
 
Afbeelding 28  

Het is belangrijk dat de patiënten in beweging blijven. In deze activiteit wandelt de patiënt naar het park. 
In het park is er een volière te zien. In de volière vind je verschillende vogels. Het is belangrijk, dat de pa-
tiénten samen komen met de natuur. In de natuur zakt je bloeddruk en verbeterd de weerstand. 
Natuur kan bijdragen aan het herstel van stress. 
(natuur, sd) (research, sd)
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Nawoord 
 
Ik heb een erg leuke tijd gehad op de opleiding en ik zal het enorm missen. 
Naast het bedanken van mijn begeleider Michel Witter die mij zeer goed begeleid heeft tijdens mijn afstud-
eren, gaat mijn dank ook uit naar Frederik Duerinck, Hugo van Roy, Wander Eikelboom, Marchel van Brakel, 
Martijn van der Heijden, Mark Meeuwenoord, Paul , Martin Leclercq, Peter Verbeek, Ge Smit, Agneeta, 
Ellen Kroes, Chris Backx en alle andere docenten waar ik les van heb gehad! Ik ben zeer goed begeleid en 
ondersteund tijdens mijn opleiding CMD. Al met al kan ik in zekere zin zeggen dat me veel heb ontwikkeld, 
niet alleen in kennis en vaardigheden, maar ook als persoon. Jullie hebben mij gemaakt hoe ik nu ben en 
daar ben ik dankbaar voor! Ik hoop in de toekomst nog eens langs te komen. Ik wens alle docenten verder 
veel succes toe! Bedankt voor alles!

AVANS CMD BREDA LOVENSDIJK 

AFBEELDING 29 
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Bijlage 1 
Observatie 
Observatie:  Amphia ziekenhuis Breda

30 september ’21
Op donderdag 30 september ’21 heb ik tijdens mijn lunchpauze een korte observatie 
gedaan zonder     afspraak (undercover) in het Amphia ziekenhuis [Bijlage 4]. Tijdens 
mijn observatie heb ik publieke ruimtes bezocht om te kijken of er genoeg patiënten 
waren en of ze voldoende bewogen. In de publieke ruimtes heb ik helaas weinig patiënten 
gezien. Wel waren er mensen aanwezig, die koffie/thee dronken bijvoorbeeld in de kan-
tine, maar ik zag weinig (5 tot 10) patiënten. Deze patiënten zaten op een stoel met een 
familielid of iemand anders te praten. 
Wat mij verder opviel is dat er een vrouwelijke patiënte rond een leeftijd van 60-65 jaar 
door de verpleegster voor de hoofdingang werd gezet. Deze vrouw zat op een rollator en 
staarde naar buiten. Na ongeveer 5 minuten, haalde ze haar telefoon uit haar zak en hield 
ze zich daar mee bezig. Na ongeveer een half uur ben ik weer naar  buiten gelopen. Buiten 
zag ik veel bezoekers komen en gaan, maar ik zag bijna geen patiënten. Wel stond er een 
vrouw rond een leeftijd van 50-55 jaar met een infuus in haar hand te glimlachen naar 
mij. Na een kwartiertje daar gestaan te hebben zag ik vrij weinig patiënten een frisse neus 
halen.

Conclusie: 

Ik heb in totaal 10 tot 15 patiënten gezien. De meesten zaten op een rollator en werden 
door een verpleger/familielid verplaatst. Verder is het mij opgevallen dat er weinig 
loophulpmiddelen aanwezig waren in het ziekenhuis.  En de meeste patiënten rond een 
leeftijd van 20 tot 70 jaar ongeveer besteedde hun tijd aan een mobiele telefoon. 

Om mijzelf concreet in de doelgroep te verplaatsen zodat ik ze beter leer ken en begrijp, 
heb ik Fysiotherapeut Dr. René van Alphen gecontacteerd waarin ik hem heb gevraagd 
om een observatie bij de doelgroep op locatie te mogen verrichten, om nieuwe inzichten 
en kennis over de doelgroep te vergaren.  
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Bijlage 2 
 
Observatie 
Observatie 8 oktober ’21
Op vrijdag 8 oktober ’21 had ik een afspraak staan met Dr. Maud (fysiotherapeut Amphia) om met 
haar een dagje mee te lopen op de afdeling. Een maal toen ik in het ziekenhuis arriveerde, kreeg ik 
helaas te horen dat onze afspraak voor vandaag niet door kon gaan, omdat er drie nieuwe zieken bij 
waren gekomen en het erg druk was. Ze zou mij opnieuw contacteren voor een nieuwe afspraak. 
  
Met enorme teleurstelling, bleef ik niet stil zitten en afwachten. Ik heb de initiatief genomen om  
opnieuw een observatie te doen buiten de afdeling en in het ziekenhuis. Wat mij op viel was, dat er 
patiënt buiten de ziekenhuis in rolstoel zat en die werd vervoerd door een persoon. De patiënt zat op 
zijn mobiele telefoon [zie bijlage 1]. 

Ik heb mijn kans gegrepen en ben toen naar de patiënt gelopen. Ik stelde mijzelf voor aan de patiënt 
en  vroeg hem waarom hij op een rolstoel zat en of hij niet zelf kon lopen. De patiënt vertelde mij, 
dat hij pas een operatie had ondergaan en dat het beter was om even rustig aan te doen. Ook vroeg ik 
de patiënt wat hij op zijn mobiele telefoon is aan het doen. De patiënt vertelde mij, dat hij een Game 
genaamd ‘houdseparty’ is aan het spelen. 

Erna heb ik de patiënt uitgelegd wat de gevolgen zijn van minder bewegen. En wat hem zou moti-
veren om te bewegen. De patiënt vond het een lastige vraag. Nadat de patiënt na heeft gedacht, verteld 
hij dat de revalidatie (sneller genezen) hij belangrijk vond en dat hij er alles aan zou doen om beter te 
worden en weer snel naar huis kon gaan. 
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Bijlage 3

Observatie 12 oktober ’21

Afdeling: Oncologie 
kankerpatiënten die een operatie hebben gedaan in de buikholte
Op 12 okt. 21 was het dan eindelijk zover! Ik mocht met Dr. Moud mee lopen op de afdeling. Ik heb van te voren een 
korte informatie gekregen over de 3 patiënten die we vandaag zouden gaan bezoeken. 

Patiënt 1
Patiënt een is  een vijftig jarige vrouw. Ze heeft een operatie gehad in de buikholte. 
Ze krijgt regelmatig schuddende aanvallen (epilepsie). Voor de operatie bij haar thuis kon ze niet naar badkamer/wc. 
Ze slipte naar de badkamer of wc. Gisteren is ze in het ziekenhuis s ’ochtend uit bed geweest. Door haar mobiele tijd 
is ze zeer kortademig. 

Maud helpt de patiënt met bewegen. 
Maud vraagt of de patiënt zelfstandig uit bed komt en op de stoel kan zitten. De patiënt probeert eerst rustig op bed 
te zitten. Erna met hulp van Maud probeert de patiënt op de stoel naast haar bed te zitten. Nadat de patiënt in de sto-
el zit vraagt Moud of ze haar benen kan strekken. De patiënt is niet mobiel genoeg en Maud probeert haar te helpen, 
door haar been vast te houden en rustig te strekken. Vervolgens vraagt Maud de patiënt of ze haar knieën kan optil-
len. 
het rechte been van de Patiënt beweegt minder. Daarna vraagt Maud de patiënt of ze nog kortademig is, waarop de 
patiënt antwoord ‘valt wel mee, het is nu minder, maar als ik naar wc ben geweest, dan is het een ander verhaal. De 
patiënt wordt gevraagd om weer op zijn bed te liggen.
Patiënt probeert zelfstandig op de stoel te zitten. Het gaat moeilijk, waardoor Maud een beetje mee helpt. De patiënt 
verteld vrolijk dat ze vandaag naar huis mag. De patiënt wordt gevraagd om thuis te proberen in beweging te blijven. 
Maud vraagt hoeveel keer de patiënt thuis Visio heeft. De patiënt verteld dat ze twee maal Visio heeft.  
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Bijlage 4
Patient 2

Patiënt twee is een zestig jarige vrouw. Ze heeft een ontsteking in haar darm gehad en is 8 oktober ’21 geopereerd. Vandaag is 
haar vierde dag na de operatie. De verpleegster geeft Maud door dat ze vanochtend zelfstandig met rollator naar de toilet is ge-
lopen. De patiënt mocht vier uur later na haar operatie meteen uit haar bed komen. Dr. Maud kreeg vandaag pas een melding, 
dat ze haar bed uit mag. 

Ik en Maud lopen de patiënt kamer binnen. De patiënt legt rustig haar telefoon weg op de kast.  
Maud legt kort uit wat de bedoeling voor vandaag is en ik stel mij zelf voor. De patiënt wordt gevraagd ‘hoe het met haar gaat’. 
En of ze haar pijnschaal van 1 tot en met 10 kan aangeven. Patiënt geeft aan dat ze pijnschaal 3 heeft. Patiënt wordt gevraagd of 
het erger wordt als ze beweegt, waarop patiënt ‘nee’ antwoord. Patiënt geeft aan dat ze afgelopen dagen na haar operatie meer 
pijn heeft gehad. Maud verteld de patiënt dat ze vandaag te horen kreeg van de verpleger dat u was lopen. Patiënt geeft aan dat 
ze naar wc heeft gelopen. Patiënt wordt gevraagd of ze thuis ook loopt. Patiënt geeft aan dat ze thuis zonder rollator loopt en 
buiten met een rollator loopt. Patiënt geeft aan dat ze buiten een stukje in de straat loopt. Ook geeft de patiënt aan dat ze zelf-
standig auto rijdt, maar fietsen kan ze niet meer. Daarnaast geeft de patiënt ook aan dat ze haar dagelijkse zorg zelfstandig doet. 
Voor poetsen krijgt ze hulp, haar man helpt  ook mee in het huishouden. Dr. Maud legt de patiënt uit dat we vandaag gaan 
starten met bewegen. Als bewegen pijn doet, dan kunnen we beter nu naar kijken waar dat aan ligt en thuis gaat dat dan niet. 
Maud vraagt de patiënt om een klein stukje in de gang te wandelen. Patiënt doet zelfstandig zijn schoenen aan. Patiënt staat 
rustig zelfstandig op. Rollator wordt aan de patiënt in de hand gegeven. Patiënt merkt dat er ook een infuusstandaard is en 
geeft aan dat het lastig maakt. Dr. Maud geeft de patiënt aan dat ze een nieuwe rollator krijgt met stang op. De patiënt geeft aan 
dat ze het ideaal zou vinden, want dan kan ze  beter lopen. Dr. Maud vraagt de patiënt of ze naar de gang kan lopen. Patiënt 
loopt rustig zelfstandig naar de gang. Maud heeft haar infuusstandaard vast. Tijdens de wandeling blijft Dr. Maud met patiënt 
praten. Dr. Maud geeft aanwijzing waar de patiënt naar toe moet lopen. Onderweg vindt er een sociaal gesprek plaatst. Maud  
zegt dat haar snelheid niet terug op het niveau is. Patiënt geeft aan dat rollator te hoog staat en het daar aan ligt. Rollator wordt 
aangepast aan de hoogte van de patiënt. Tijdens het lopen vraagt Dr. Maud aan de patiënt: Tempo stevigheid in de benen hoe 
voelt dat? Patiënt antwoord ‘Vertrouwd’. Dr. Maud vraagt de patiënt of ze nog weet in welke kamer ze zat? In kamer rond 50 
antwoord de patiënt. (patiënt kijkt op en neer). En ziet haar kamer ongeveer een meter of twee van haar vandaan. 
Eenmaal terug in de kamer, vraagt Dr. Maud de patiënt om op de stoel te zitten. 
Dr. Maud vraagt of de pijnscore van 3 naar 4 is gegaan? Patiënt antwoord dat het mee viel. 3,2 geen vier. Dr. Maud zegt: Dat 
betekend dat we precies genoeg gedaan hebben. De patiënt vraagt om ochtend jas. Maud slaat het jas om de schouders van de 
patiënt aan. 
Patiënt geeft aan dat ze het heel fijn vond om stukje te mogen wandelen. Dr. Maud verteld de patiënt dat het in principe de 
bedoeling is dat ze zelf stukje mag lopen. Ook geeft ze aan dat ze dat beperkt moet houden, want als ze te vaak gaat doen, dan 
gaat het pijn doen. Liever een stukje dan 10x per dag, want dan ga je het niet meer doen door de pijn. 
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Dr. Maud verteld de patiënt hoeveel keer ze mag lopen op een dag. Hoeveel keer ze moet eten/drinken. En dat ze 
na iedere keer gelopen te hebben een uurtje mag rusten. Dr. Maud verteld de patiënt dat ze vandaag nog 2x mag 
lopen. In de middag en in de avond. Dr. Maud vraagt de patiënt of ze nog iets nodig heeft? Patiënt vraagt naar een 
glaasje water. 

Dr. Maud vraagt de dokter/verpleegster of straks iemand de patiënt kan aangeven om weer een stukje te gaan 
lopen. Ook vraagt Dr. Maud aan de dokter/verpleegster dat de patiënt niet met een infuuszak en een rollator kan 
lopen en hoe lang ze dat nog nodig heeft. Helaas moet de patiënt nog een paar dagen met de infuus zak lopen. 
Dokter/ verpleegster verteld aan Dr. Maud dat er op de afdeling op dit moment geen nieuwe rollators met infuus 
pijl zijn, het kan dat er straks mensen naar huis gaan en een aantal stuks vrij komen. Dr. Maud verteld aan mij dat 
er geen nieuwe rollators mogen besteld worden, omdat ziekenhuis dat niet graag wilt.  
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Patiënt 3. 
Patiënt 3 is een 83 jarige man. De patiënt heeft een letsel bij de ribben. De patiënt heeft zijn rib gebroken tijdens het 
vallen waardoor hij long en darmontsteking is opgelopen. 
De patiënt ademt moeilijk. 

Toestand van de patiënt: De patiënt ligt in het bed en ademt moeilijk. Plassen gaat via een buis.  

Ik en Maud lopen de patiënt kamer binnen. Maud legt uit waarvoor ze is gekomen en ik stel mij zelf voor. Maud 
checkt de ademhaling van de patiënt na. Patiënt zegt dat hij vermoeid is. Maud vraagt aan de patiënt wat hem 
vermoeiend maakt? Patiënt zegt pijn en alle zaken bij elkaar maakt het zo moeilijk. Maud vraagt waar hij pijn heeft? 
De patiënt heeft pijn aan de rechter schouder. Maud checkt de schouder van de patiënt. Maud zegt dat het aan in-
fuus ligt en dat het soms een beetje pijn kan doen aan de arm. De patiënt zegt dat hij het niet meer bij kan houden. 
Maud zegt vriendelijke tegen de patiënt dat hij positief moet blijven en dat alles goed gaat komen. 
Maud vraagt de patiënt om rustig te gaan zitten. Patiënt trekt zich omhoog aan de haak. Patiënt heeft geen pijn 
in de ribben. Patiënt zit op de bed. Patiënt hoest. Maud geeft instructies aan patiënt van wat hij moet doen, als hij 
hoest. De patiënt kan zijn handen bij elkaar brengen en dan hoesten, dat voorkomt de pijn. Maud verteld de pa-
tiënt, dat er bacterie in de longen zitten en het is belangrijk omdat uit het uit hoest. Maud geeft een ademhalingsap-
paraat. Patiënt ademt in en uit. Maud vraagt de patiënt om goed te hoesten. Handen omslaan en hoesten. Hoe vaak 
heeft u dit gedaan? Patiënt zegt dat hij is 1x vandaag gedaan heeft. Maud zegt dat het weinige is. U mag dat meer 
gaan doen. 
Maud legt het apparaat dicht  bij de meneer. Vervolgens helpt Maud de patiënt terug in het bed te leggen. Deken 
wordt over hem heen geslagen. Maud zegt tegen de patiënt dat ze zal vragen aan de verpleegster of ze u vandaag 
kan helpen om weer in bed te zitten. Ook zegt Maud tegen de patiënt dat ze morgen gaan proberen of de patiënt 
wat stapjes kan maken. Eerst in de kamer als het goed gaat dan gaan we de gang in.
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Fieldresearch



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 95

Bijlage 8

Idee 1: Beweegapparaat

Een op maat gemaakte apparaat met een inge-
bouwde scherm welke instructies geeft over het 
bewegen.  
De apparaat kan na elke oefening van houding 
worden aangepast.

Feedback: Dr. René van Alphen (fysiotherapeut 
Amphia ziekenhuis)  
 
Deze is lastig, omdat er honderd fysiotherapeu-
ten op het gebied van beweging moeten worden 
ingezet.  
 
Daarnaast ervaart elke patiënt de beweging an-
ders. Bij de een kan een beweging pijn doen en bij 
een ander iets minder of helemaal niet. Hiervoor 
is een geavanceerd onderzoek naar ‘beweging’ 
nodig. 

Norbert Kuipers

Het apparaat moet getest worden op function-
aliteit en heel vaak aangepast worden aan de 
behoefte van verschillende personen. Vanwege de 
tijdsduur is dit niet te halen.

Dr. Koenders (fysiotherapeut Radboudumc) 

“We hadden een hele simpele infuusrollator ont-
worpen en zijn daar 5 jaar mee bezig geweest dat 
is niet zomaar gedaan.”
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Feedback Dr. René:  
 
Na mijn onderzoek besproken 
te hebben met Dr. René bleek 
hij zeer enthousiast te zijn over 
de applicatie. Alleen vond hij 
het niet handig in de vorm van 
een smartwach, omdat veel 
patiënten infuus in de arm of 
hand krijgen. 
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Idee 2
 
Doormiddel van VR (Virtual 
Reality) gerichte spelelement 
een patiënt laten triggeren /
motiveren om in beweging te 
komen. 

Feedback :
Norbert Kuijpers 

“Niet handig voor de ouderen. 
Ze kunnen er moeilijk mee 
overweg.” 

Dr. Maud (fysiotherapeut 
Amphia)
 
“Het ziekenhuis van Twente 
is er mee bezig geweest en er 
is bewezen dat patiënten met 
fobische klachten (angstoornis) 
er niet mee overweg kunnen. 
Ze kunnen klachten zoals dui-
zeligheid of hartkloppingen van 
krijgen”.
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Idee 3. 

De patiëntenkamer zo saai 
mogelijk inrichten, er is geen 
tv en bijna niks te doen in de 
patiënten kamer. De patiënt 
moet voor sanitaire behoefte 
naar de gang gaan. Buiten de 
patiëntenkamer is het leuk en 
gezellig en bovendien kan de 
patiënt allerlei leuke activiteit-
en uitvoeren in de gangen van 
het ziekenhuis.

Feedback :
Dr. René van Alphen (fysiother-
apeut Amphia ziekenhuis) 

“We willen niks aan de zieken-
huis veranderen. We zijn blij 
met de ziekenhuis hoe die nu 
is. “

Dr. Maud (fysiotherapeut 
Amphia)

De afdeling waar we nu zitten 
is nieuw en merendeels van de 
ziekenhuis is opnieuw geren-
oveerd. Daarnaast als we toch 
alles moeten veranderen, dan 
komen er heel veel kosten bij 
kijken en dat wil de ziekenhuis 
niet. 



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 99

Bijlage 12 
Brainstormen 
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Schetsen plattegrond 
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Scan de qr-code voorde oefeningen! 
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Story telling 



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 105

Bijlage 18



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

106

Bijlage 19



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 107

Bijlage 20



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I

108

Move Recovery

Bijlage 21



E X P L O R A T I E  F A R H A D  O M A R Z A I 109

Move Recovery

Move Recovery geeft de patiënt een 

thuisgevoel en stimuleert de patiënt 

om te gaan bewegen om het  

revalidatie process te versnellen.

Move Recovery geeft de patiënt een thuisgevoel en stimu-
leert de patiënt om te gaan bewegen om het revalidatie 
proces te versnellen.

Gebruiker maakt account aan door zijn gegevens in te 
vullen.

Om de patiënt een warm en vertrouw gevoel te geven, is 
het mogelijk voor de patiënt om zijn eigen achtergrond te 
kiezen.

Patiëntomgeving: Dit is de home pagina van de applicatie.  
De gebruiker kan zijn keuze maken, om activiteiten uit te 
voeren door op de tap “Ga op avondtuur klikken.  

Bijlage 22
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Bij “Ga op avontuur”kan de patiënt de stad (in de gangen 
van de ziekenhuis) ontdekken wat er allemaal te doen valt.  
Bij het voltooien van een activiteit, verdient de gebruiker 
punten. 

Bij het uitvoeren van de activiteit, moet de gebruiker ook 
aangeven in de applicatie wat hij buiten het patienten 
kamer ziet. In het voorbeeld gaat het om aantal verschil-
lende dieren. De gebruiker moet aangeven hoeveel ver-
schillende dieren hij in het park (in de gang) heeft gezien. 

Gebruiker ontvangt ook informatieve pop ups in de 
app. Om zo de gebruiker te motiveren activiteiten uit 
te voeren. Pop ups bestaan uit giftcard of motiverende 
tekseten. 

Er zijn 50 punten vereist voor een beloning.  
De beloning zijn leeftijdsgebonden. 

Bijlage 23
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De patiënten kunnen in een gezamelijke platform in con-
tact komen met elkaar en samen activiteiten uitvoeren. 

In de Agenda heeft de patiënt overzicht over zijn afsprak-
en. Ook kan de patiënt zelf afspraak inplannen. 

De oefeningen zijn op maat gemaakt (lopend/zittend) en 
gebaseerd op revalidatie. In de video ziet de patiënt hoe 
hij de desbetreffende oefeningen kan uitvoeren. 

Ook kan een eenvoudige versie van de app op een tele-
foon worden geinstalleerd en de oefening kunnen thuis 
ook uitgvoerd worden. 

Feedback René:  
Zoals al eerder door de heer Koenders is gemeld,  
sociaal is AVG inderdaad niet mogelijk,probeer je aan  
de feedabck vast te houden. Ook Agenda is niet relevant.  
 
Dr. Maud   
Probeer er niet te veel belletjes en toeters aan toe te  
voegen zoals ‘oefeningen voor thuis’ Richt je op de 
doelgoep in het ziekenhuis. Want de bedoeling is dat de 
patiënt snel uit de ziekenhuis gaat.  

Feedback Michel:  
App: Voldoende aangegeven dat het een mogelijke 
oplossing kan zijn. Even aan de kant. Nou moet er func-
tionaliteit in. Wat je nu liet zien is een logische set met 
mogelijkheden. Plattegrond met activiteiten is interes-
sant! Maar nu moet je experimenteren met verschillende 
vormen. Wat je wilt maken ontrafelt in subdoelen. Wat wil 
ik eigenlijk testen. Kan ik een paar doelen ook met andere 
mensen testen ipv met het ziekenhuis.  
 
Feedback Martin:    
Probeer meer in te zomen op de doelgroep. 
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Datum: 16-09- 2021
Tijd:    14:00

Interviewer: 
Naam: Farhad Omarzai
Functie: Student Avans hogeschool
Opleiding: CMD leerjaar 4

Geïnterviewde persoon: 
Naam: Niek Koenders  
Functie: teamleidinggevende Fysiotherapie 
 
F = Farhad Omarzai 
N= Niek Koenders  

Plaats Interview: Online 
Tijdsduur interview: 60 min
 
Interview begint met sociaal gesprek (Niet relevant) 

Wat is uw doel en waar houdt u zich mee bezig? 

N: Ik ben een fysiotherapeut en met mij zijn er projecten vanuit de fysio. Wij kwamen vaak in behandeling bij 
mensen. Wij gingen de mensen helpen om in beweging te komen. Maar we merkte opgegeven moment van dat kan je 
iedere keer blijven doen, maar eigenlijk wil je dat er iets in de omgeving is dat mensen helpt in beweging te blijven. Je 
wilt het liefst niet dat iemand afhankelijk wordt van de zorgverleners. 
F: En wat hebben jullie toen gedaan? 
N: Het idee is, dat mensen weinig bewegen tijdens het ziekenhuis opnamen. Dus hebben wij drie dingen gedaan. We 
hebben bijscholing gedaan voor de verpleegkundigen, zorgmanagers en ook voor vrijwilligers. 
F: Waarom hebben jullie dat gedaan? 
N: We hebben dat gedaan om te laten weten ‘hoe belangrijk bewegen is’ en wat de risico’s zijn bij minder bewegen. 
F: Oké duidelijk. Hebben jullie ook iets ontworpen om bewegen te stimuleren?
N: We hebben nieuw materialen ontworpen zoals switches (handvaten) zodat mensen makkelijk ergens naar toe kun-
nen lopen, terwijl ze vastzitten aan ziekenhuis appratuur. 
Daarnaast hebben we de omgeving gebouwd.

Bijlage 26
Interview: dr. Niek koenders 
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F: De omgeving, kunt u daar iets meer over vertellen?
N: Ja we hebben nu in de gangen handrailingen en switches. IPV dat iemand een hele gang af moet, kan 
je nu twee 
keer tussen door in een redelijk tempo. 
 
F: waarom specifiek switches? 
N: Dat nodigt uit om vaker te gaan bewegen, korte afstanden te bewegen. 

F: Weet u ook welke methodes geschikt zijn om patiënten te stimuleren/ motiveren te bewegen? 
N: Ja dat kan met een oefenprogramma zijn, dat kan met een beweegbord zijn. 
 
F: En wat bedoelt u precies met een beweegbord? 
N: Je geeft op een bord aan wat die persoon mag op een dag en wat niet. En allerlei tips voor interven-
ties. 
 
F: Waarom heeft u hiervoor gekozen? 
N: We hebben dat uitgekozen, wegens een psychologische analyse die wij hebben gedaan.
We hebben gekeken naar de fases van gedragsveranderingen. 
 
F: Kunt u hier meer over vertellen? 
N: Mensen snappen het belang van bewegen, maar doen het gewoon niet. 
Daarom is het belangrijk dat je met patiënten persoonlijke doelen vastlegt. Als je nu een persoonlijk 
doel voor de patiënt stelt zoals bijvoorbeeld: Om 10 uur moet ik bewegen, om 11 uur moet ik bewegen 
en je maakt de patiënt afhankelijk van de tijdsklok, zoals eet en drink momenten. En je maakt afspraak 
met patiënten, van dan moet je bewegen, dat schijnt de meest effectieve manier te zijn om energie te 
doorbreken.
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F: Weet u ook welke methodes geschikt zijn om patiënten te stimuleren/ motiveren te bewegen? 
N: Ja dat kan met een oefenprogramma zijn, dat kan met een beweegbord zijn. 
 
F: En wat bedoelt u precies met een beweegbord? 
N: Je geeft op een bord aan wat die persoon mag op een dag en wat niet. En allerlei tips voor interven-
ties. 

F: Waarom heeft u hiervoor gekozen?  
N: We hebben dat uitgekozen, wegens een psychologische analyse die wij hebben gedaan.
We hebben gekeken naar de fases van gedragsveranderingen.

F: Kunt u hier meer over vertellen? 
N: Mensen snappen het belang van bewegen, maar doen het gewoon niet. 
Daarom is het belangrijk dat je met patiënten persoonlijke doelen vastlegt. Als je nu een persoonlijk 
doel voor de patiënt stelt zoals bijvoorbeeld: Om 10 uur moet ik bewegen, om 11 uur moet ik bewegen 
en je maakt de patiënt afhankelijk van de tijdsklok, zoals eet en drink momenten. En je maakt afspraak 
met patiënten, van dan moet je bewegen, dat schijnt de meest effectieve manier te zijn om energie te 
doorbreken. 
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Datum: 16-09- 2021
Tijd:    14:00

Interviewer: 
Naam: Farhad Omarzai
Functie: Student Avans hogeschool
Opleiding: CMD leerjaar 4

Geïnterviewde persoon: 
Naam: René van Alphen 
Functie: teamleidinggevende Fysiotherapie 
 
naam: Maud van den Oord  
Functie: Fysiotherapeut 

Plaats Interview: Amphia ziekenhuis
Postbus 90158, 4800 RK Breda
Molengracht 21, 4818 CK Breda

Tijdsduur interview: 60 min

F = Farhad 
R= René  
M= Maud  
 
Intro: Tijdens het intro werd er gepraat over het zomervakantie en het dagelijkse activiteiten. 
Ook werd een tweede persoon (Maud (collega van René)  aan mij voorgesteld.)
 
F: Welke patiënten hebben het meeste baat bij bewegen? 

Dus waar gaat eigenlijk om, het gaat om de groep mensen die langer dan twee weken hier ligt! 
Of langer dan een week ligt. Maar niet die maar twee dagen liggen, want die hoeven we niet te prikkelen, want die worden ge-
opereerd, behandeld die krijgen gips en na twee dagen op het moment dat het weer een beetje gaat ze kunnen naar toilet lopen 
en ze kunnen in en uit bed, dan gaan ze naar huis en ze blijven hier niet. 

De echt zieken de mensen die echt iets hebben. Mensen die slecht genezen, mensen die allerlei bijverschijnselen en bijwerkingen 
hebben of mensen die hele zware operaties hebben gehad, die blijven het langst in ziekenhuis. En dat wordt alleen maar langer, 
als ze niet voldoende bewegen. 

Interview: dr. René van Aplhen 
Bijlage 27
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F: En welke mensen zijn dat dan? mensen met welke aandoening? 

René:  
 
We gaan binnenkort volop aan de slag. In Corona moesten we klein beetje achterover moeten hangen en 
konden we nikst starten. Dus we hebben echt een tijdje stil gestaan. We beginnen met beweegplan op een 
afdeling waar chirurgische patiënten liggen en die 9 van de 10 keer zijn geopereerd aan kanker. 

F: Duidelijk! alleen kanker is een breed woord, er zijn verschillende soorten van kanker. Met welke doel-
groep willen jullie gaan beginnen? Welke doelgroep heeft het recht om als eerste geholpen te worden? 

Maud: 
kanker Patiënten, dus niet chemo maar gesneden vooral in de buik gedeelte. 

René: Die een operatie hebben ondergaan in de buikholte. Dat zijn mensen die langer in de ziekenhuizen 
liggen en die als eerste het recht hebben om geholpen te worden in eerste instantie. 

En het kan zijn, dat we dat dan gaan uitbreiden naar andere groepen. Maar we beginnen met deze afdel-
ing, omdat ten eerste het een doelgroep is, die er meeste baat bij hebben en daarnaast een afdeling is die 
we zelf in de handen hebben en het is makkelijk om het daar te houden. 
 
F: En waarom? 

Omdat het een afdeling is waar we ook de verpleging al mee hebben een afdeling waar we zelf mee bezig 
zijn. Dus als we daar zeggen, we willen in de hoek van de kamer iets organiseren, dan staan ze daar open 
voor.  
 
F: Oke dus stel, ik wil de kamer gaan veranderen een beweeg vriendelijk maken, dan mag ik dat?  Bijvo-
orbeeld wc uit de kamer halen en ergens op de gang plaatsen, of de kamer groter/kleiner maken bijvoor-
beeld?

René, We zijn blij met het ziekenhuis, hoe die nu is ingericht. De gangen, kamers, wc, kantine, buiten op 
het plein en noem maar op, daar mag  niks aan veranderen. We mogen wel iets organiseren, zodat de pa-
tiënt getriggerd raakt om uit zijn bed te komen. Maar we mogen niks fysieks veranderen. 
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F:  
Oke dus stel, ik wil de kamer gaan veranderen een beweeg vriendelijk maken, dan mag ik dat?  Bijvoor-
beeld wc uit de kamer halen en ergens op de gang plaatsen, of de kamer groter/kleiner maken bijvoor-
beeld? Of meer beweeg vriendelijke apparaten neerzetten?  

René, We zijn blij met het ziekenhuis, hoe die nu is ingericht. De gangen, kamers, wc, kantine, buiten op 
het plein en noem maar op, daar mag  niks aan veranderen. Ook geen apparaten want dat kost de ziek-
enhuis veelste veel geld en dat willen ze niet. We mogen wel iets organiseren, zodat de patiënt getriggerd 
raakt om uit zijn bed te komen. 

Organiseren? Dus stel ik heb een plan, dat ik in de kamer iets wil organiseren ‘ik noem maar wat’ bijvo-
orbeeld een spel met behulp van posters of kaarten en daarbij is jullie hulp bij nodig, dan kan ik dus jullie 
ook inschakelen? 

Hoe bedoel je inschakelen? 

In schakelen in de zin van, dat jullie bereid zijn de patiënt te helpen. 

We zijn altijd bereid om de patiënt te helpen, maar helaas is er op de afdeling veelte druk. En we kunnen 
niet altijd bij zijn. We zouden het fijn vinden, als een patiënt zelf een activiteit kan uitvoeren, of met de 
familie of andere patiënt. Waar ze minder onze hulp bij nodig hebben. 

Oke dus met een patiënt in dezelfde afdeling kan dat wel?  

Ja, dat mag! Dat is ook de bedoeling, dat ze elkaar kunnen motiveren bijvoorbeeld.  
 
F= Mogen ze dan wel uit de kamer of in elkaars kamer komen? 
 
René: Ja als ze bepaalde activiteiten samen kunnen doen en hun hebben daar vrede mee dan kan dat en 
mag dat? Natuurlijk! 
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F: Welke methodes gebruiken jullie nu in dagelijks praktijk om de patiënt te helpen uit zijn bed te halen? 

Maud: Kwa hulp middelen of motivatie? 

F: Ja hulp middelen, motivatie, technieken, device en noem maar op! Hoe doen jullie het nu op dit moment? 

René: gewoon tegen de patiënt zeggen dat ze eruit moeten komen! Je moet altijd proberen om zoveel mogelijk 
gebruik te maken, van wat de patiënt zelf kan. Op het moment dat het niet lukt en dan ga je kijken ‘wat heeft die 
nodig’. En dat kan variëren. De een komt zelfstandig uit bed. De ander bied je een hand aan voor de steun.  
Sommigen pakken steun van de bed om op te staan. Anderen bellen de verpleegsters.  

F: Hoe motiveren jullie de patiënt om te bewegen? 
René: Op dit moment lichten wij de patiënten toe wat het voordeel van bewegen is.  
Wij geven hun een prikkel om te bewegen. 

F: En hoe doen jullie dat dan? 

René: Door te zeggen dat hij uit zijn bed moet komen. En dat hij een stukje moet wandelen. 

F: En helpt dan? 

René Als wij het hun zeggen, dan wel!
 
 
(Interview afgesloten, de belangrijkste anwtoorden zijn genoteerd) 
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week 12 LO-FI PROTOTYPE TESTING 
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Het kruisje staat voor zorg  en de afrondingen staan voor beweging. Dit maakt 
het kruisje dynamisch. Zo lijkt het alsof het ronddraait, dus beweegt en maakt 
het een associatie met “Move” van move recovery. Dus het kruisje staat voor 
zorg en recovery en het kruisje draait, beweegt en staat dus voor move. Men 
kan het ook zien als de twee benen van een patiënt die bewegen. Het blauwe 
kleur straalt betrouwbaarheid, kalmte, succes, dienstverlening  en zorgzaam-
heid uit.

Bijlage 29

Styleguide 
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