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VoorwoordVoorwoord
Dit is het exploratie boek die als afstudeerproject is geschreven voor het 
European Public Health Association (EUPHA). Dit project is tot stand gekomen 
door mijn eigen ervaring met de gezondheidszorg en de probleemstelling waar 
EUPHA mee aan de slag wilde. Het project is eind januari 2021 gestart en 
halverwege 2021 afgerond voor het afstuderen aan Avans Breda, communicatie 
en multimediadesign. 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met EUPHA. Op deze manier 
kunnen problemen rondom volksgezondheid beter aangepakt worden. Hierbij 
wil ik graag EUPHA bedanken voor de tot nu toe fijne samenwerking. Ik heb 
genoten een kijkje te mogen nemen binnen het bedrijfsleven en heb veel 
inspiratie opgedaan tijdens mijn samenwerking met EUPHA.
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Eigen positionering
t.o.v. onderwerp

Eigen positionering
t.o.v. concept

Tot begin vorig jaar was het voor velen vanzelfsprekend te leven in de vrijheid 
die de meeste altijd al gewend waren. We konden gaan winkelen wanneer we 
wilden, er kon een terrasje gepakt worden wanneer hier behoefte aan was 
en een verjaardag kon gevierd worden. Mensen gingen zelfs gewoon naar 
werk toe. Helaas is dit nu niet meer zo vanzelfsprekend. Allebei mijn stages 
heb ik voornamelijk thuisgewerkt. Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat 
deze vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Een groot deel van deze 
vrijheid is te danken aan de hoge volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het 
vaccinatieprogramma binnen Nederland waardoor ziektes zoals de mazelen 
geen grote stervingcijfers meer veroorzaken. Toch ontstond er begin 2020 iets 
waar niemand rekening mee had gehouden. Een COVID-19 pandemie. Een snelle 
Lock down volgde en de vrijheid waarin wij leefden was plotseling niet meer 
zoals daarvoor.  Op zo’n moment besef je meer dan ooit dat volksgezondheid 
een superbelangrijk aspect is van onze samenleving.  EUPHA speelt hierbij een 
belangrijke rol. EUPHA wil zoveel mogelijk capaciteit opbouwen over de wereld 
omtrent volksgezondheid. Om dit te bereiken is het allereerst van belang om de 
kennis en vaardigheden van alle leden binnen de organisatie te vergroten. En dat 
is het punt waar mijn project bij komt kijken. Bij het zien van dit project voelde 
ik, zeker in de tijd waarin we nu leven, een verantwoordelijkheid om hierbij te 
helpen. Door de doelgroep binnen EUPHA meer kennis en vaardigheden aan te 
gaan leren aan de hand van een serious game hoop ik ook een impact te kunnen 
maken op de volksgezondheid. Ook vind ik het goed dat EUPHA haar leden zo 
goed mogelijk wil informeren over volksgezondheid. Volksgezondheid is naar 
mijn mening een belangrijk onderwerp wat vaker besproken mag worden. 
Om uiteindelijk het volk hierover te kunnen bereiken is het van belang dat de 
tussenpersonen hier alle kennis over beschikt.

Als dit aan de hand van een serious game nog beter bereikt kan worden zal dit 
positieve effecten hebben op de maatschappij. Mijn ontwerpvraag zie ik als een 
uitdaging, maar met een erg maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zou 
super zijn als ik het belang van de volksgezondheid kan vergroten en hiermee 
beter het publiek kan gaan bereiken.

Ook als ontwerper zie ik enorm veel kansen bij het gebruik van serious games. 
Games. Over het algemeen worden games gebruikt voor amusement. Wat ik 
interessant vind is dat een game niet voor amusement wordt gebruikt, maar 
juist om de speler iets te leren. Ik heb al veel serious games voorbij zien komen 
voor specifieke handelingen binnen de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het doen 
van hartoperaties of het uitleggen van bepaalde ziekten. Een overkoepelende 
game die het belang van de gezondheidszorg aan de kaart stelt is er echter nog 
niet. Daarom wil ik graag deze positie als ontwerper tussen art en health care 
aannemen. Iets wat nog niet bestaat klinkt als een grote uitdaging. 



5

Samenvatting

Begin 2020 ontstond er iets waar niemand rekening mee had gehouden. Een 
COVID-19 pandemie. Een snelle Lock down volgde en de vrijheid waarin wij 
leefden was plotseling niet meer zoals daarvoor. Les krijgen op school, stages 
lopen bij bedrijven en werken op locatie. Wat mij juist in tijden zoals deze laat 
beseffen is dat onze vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Een groot deel 
van deze vrijheid hebben wij te danken aan de hoge volksgezondheid binnen ons 
land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaccinatie programma’s waardoor ziektes 
zoals de mazelen onze vrijheden niet meer beperken. Een organisatie die hier 
een belangrijke rol in speelt is het European public Health Association, afgekort 
EUPHA genoemd. Het doel van EUPHA is om zoveel mogelijk capaciteit op 
te bouwen omtrent volksgezondheid binnen Europa. Het bereiken va dit doel 
start bij de organisatie zelf. De kennis en vaardigheden van de leden binnen 
EUPHA zullen vergroot moeten worden. Een belangrijke thema hierbinnen is 
health literacy. Ik ben benieuwd of ik health literacy aan de kaart kan stellen 
door een serious game. Maar hoe kan dit het beste gedaan worden? Bij het 
zien van dit vraagstuk voelde ik mij, zeker nu, verantwoordelijk om hier een 
creatieve oplossing voor te ontwerpen en mijn steentje bij te dragen aan dit 
maatschappelijk belang. Door de doelgroep binnen EUPHA meer kennis over 
health literacy te geven door middel van een serious game hoop ik ook een 
impact te kunnen maken op de volksgezondheid. Een serious game is een spel 
met een groter doel dan alleen vermaak. Het zijn games die zijn ontworpen om 
het gedrag te leren, te trainen of te veranderen terwijl ze spelers vermaken. 

Om dit vraagstuk voor EUPHA te kunnen onderzoeken heb ik een 
onderzoekvraag opgesteld: Hoe kan het belang van Health literacy door middel 
van een serious game overgebracht worden aan leden binnen het European 
Public Health Association? Om het onderzoek vorm te geven heb ik hier sub 
vragen bij geformuleerd.   Of een serious game wel een efficiëntere manier is 
van het overdragen van kennis is allereerst getest door het prototype ‘Brochure 
vs Quiz’. De willekeurige correspondenten die de kennis hadden verkregen door 
middel van de informatie brochure hadden een percentage van 61.3% correct 
beantwoord. De doelgroep die de kennis van EUPHA had geleerd door middel 
van het spelen van de quiz had echter een gemiddelde score van 68% juist 
beantwoorde vragen. Nu is bevestigd dat een serious game inderdaad een 
efficiëntere manier is voor het overdragen van kennis. Ook is er binnen EUPHA  
aan de hand van een survey inzichten opgedaan over concept ideeën voor de 
serious game. Omdat het spel uitdagend genoeg moet zijn is het van belang 
de expertise van mijn doelgroep goed om te zetten in een spel. Een opvallend 
resultaat is dat de correspondenten over het algemeen al op leeftijd zijn en dat 
de meerderheid nauwelijks tot nooit een spel en of serious game speelt. Het 
aankaarten van belangrijke gezondheidsaspecten en het opdoen van nieuwe 
kennis wordt gezien als een belangrijk doel van het spel bij mijn doelgroep. 
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Ook komt uit de survey naar voren dat health literacy als een belangrijk 
onderwerp wordt gezien voor een serious game. EUPHA is in 2020 zelf aan de 
slag gegaan met manieren om hun kennis over te dragen aan de leden binnen 
de organisatie. Zij hadden een website gemaakt waarop een quiz gespeeld 
kon worden. In deze quiz stonden drie thema’s centraal; health literacy, health 
promotion & health knowledge translation. Om kritisch naar de bestaande 
quiz van EUPHA te kijken heb ik een SWOT-analyse hierop uitgevoerd. Uit de 
resultaten bleek dat de vragen complex genoeg zijn. Echter wordt een quiz niet 
altijd gezien als de leukste manier voor het leren van kennis. EUPHA wilde een 
soortgelijk idee. ‘We willen een quiz als een serious game, wat niet aanvoelt 
als een quiz’. ‘Maar waarom zou je iets maken wat er eigenlijk al is?’: dacht 
ik. Met dit in gedachten heb ik voorgelegd van het quiz idee af te stappen en 
een compleet nieuw concept te maken waarbij mensen worden meegenomen 
in een wereld die alles te maken heeft met volksgezondheid. Health literacy 
als specifieke thema. Health literacy verwijst naar het vermogen om goede 
beslissingen te nemen in het dagelijkse leven op het gebied van gezondheid. 
Voordat er een eerste concept geschetst ging worden was het belangrijk om 
de art style te bepalen. Hiervoor is er een art style research uitgevoerd en een 
SWOT-analyse uitgevoerd voor de stijlen Pixel Art, Doodle art, Vector art en 
realistic art. Uit de survey is gebleken dat de doelgroep weinig ervaring heeft 
met games. Pixel art is een oude kunstvorm, het is mogelijk dat het nostalgie 
opwekt bij de speler. Ook zien zij dan iets wat bekend voorkomt. Na het hiervoor 
beschreven onderzoek werd het tijd voor een eerste concept. De storyline werd 
hiervoor uitgewerkt in Powerpoint

Het doel van dit prototype was om een eerste indruk te geven van de serious 
game. Hierin staan de storyline en de keuzes die gemaakt kunnen worden 
centraal. Dit prototype is niet alleen gebruikt als proof of concept voor de 
storyline maar ook voor de gekozen art style. Deze proof of concept is getest 
door middel van een TMA 360 graden - feedback analyse. Hierbij wordt mijn 
prototype letterlijk vanuit 360 graden geanalyseerd door verschillende leden 
binnen EUPHA. Denk hierbij aan de baas van EUPHA, mijn stagebegeleider, 
projectleider, werknemers maar ook mijn eigen reflectie is hierbij inbegrepen.  De 
proof of concept heeft een algemeen gemiddeld cijfer van 4 gekregen op schaal 
van 1 tot 5. Het thema Health literacy kwam duidelijk naar voren. De definitie 
van deze score was voldoende en is als volgt geformuleerd: Het gewenste proof 
of concept is in voldoende mate ontwikkeld en wordt voornamelijk op de juiste 
manier getoond. Er is nog ruimte voor verdere aanscherping. Feedback punten 
die hierbij naar voren kwamen waren gender diversiteit, het benoemen van een 
pandemie en de uitdaging van het spel visueel maken. Om de interactie van de 
game te visualiseren is er een nieuwe proof of concept ontworpen in Unity door 
gebruik te maken van de Adventure Creator tool. Het doel hiervan is om een 
speelbare versie te laten zien. Hierin kan de speler lopen en interacteren met 
objecten. Wat belangrijk hierbij is, is dat de doelgroep een werkend voorbeeld 
ziet en dat er onderzocht kan worden of dit niveau juist ligt voor de doelgroep 
van dit onderzoek. Om deze proof of concept versie te kunnen testen is de Unity 
game voorgelegd aan 4 volwassenen boven de 40 jaar 
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Deze doelgroep is voor dit prototype gekozen omdat de meerderheid van mijn 
doelgroep ook deze leeftijd heeft. Het doel van dit prototype was om te testen 
of het spel speelbaar is voor deze doelgroep die niet vaak in contact komt met 
games. Conclusies die getrokken konden worden uit dit prototype was dat het 
spel speelbaar was voor deze groep. Echter begrepen ze het beter nadat een 
korte uitleg gegeven was hoe ze aan de slag konden gaan. Door middel van dit 
onderzoek kan er geconcludeerd worden dat er een nieuwe manier ontwikkeld 
is om de health literacy kennis van EUPHA over te dragen aan de leden binnen 
de organisatie. Door sub vragen te beantwoorden aan de hand van prototypen 
is er een proof of concept ontwerpen kunnen worden. Deze proof of concept is 
onderbouwd in Unity om de interactie van de game ook visueel te maken.  Beide 
proof of concepts zijn getest en kunnen een succesvolle basis vormen voor een 
toekomstige serious game binnen EUPHA. Met trots mag ik zeggen dat ik deze 
game ook zelf mag gaan afmaken binnen het bedrijf. Aanbevelingen voor mijzelf 
en EUPHA die we tijdens het ontwerpen van het eindproduct mee zullen nemen 
zijn onder andere de resultaten van de Unity proof of concept. Hieruit is gebleken 
dat de speelbaarheid van de game nog te hoog lag voor onze doelgroep. Ik zou  
ik dus aanbevelen om gebruik te maken van een handleiding voordat de game 
begint. Zodat je de doelgroep het zelfvertrouwen geeft de rest van de game zelf 
op ontdekking te gaan. Al met al ben ik erg trots om binnen een  organisatie  
als EUPHA een bijdrage heb mogen leveren aan de maatschappelijke kwesties 
rondom volksgezondheid. Ruim een jaar later kunnen we helaas nog niet 
zeggen dat de COVID-19 situatie is overwonnen, maar het heeft de burgers wel 
de ogen doen openen over het belang van volksgezondheid. Hopelijk kan ik met 
mijn ontwerp een bijdrage leveren aan dit maatschappelijke belang.
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Onderwerp

Opstartfase 

Het onderwerp van dit afstudeerproject is afkomstig van het European 
Public Health Association (EUPHA). Zij willen zoveel mogelijk capaciteit 
opbouwen omtrent volksgezondheid binnen Europa. Om dit optimaal te 
kunnen bereiken willen zij de kennis en vaardigheden van alle leden binnen de 
organisatie vergroten. Dit doen zij momenteel op verschillende manieren zoals 
nieuwsbrieven, werkgroepen over specifieke topics en een jaarlijks congres. 
EUPHA is op zoek naar een innovatieve en meer efficiënte manier om haar 
kernwaardes te waarborgen. Ik ben benieuwd of dit aan de hand van een 
serious game bereikt kan worden. Het is aan mij de taak om te onderzoeken of 
dat inderdaad zo is en op welke manier dit het beste gerealiseerd kan worden. 
Wat ik binnen EUPHA ga onderzoeken is of het mogelijk is om de kennis die 
de organisatie graag wil overbrengen aan haar leden op een effectieve manier 
mogelijk is door middel van een serious game en op welke manier dit het beste 
bereikt kan worden.
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Hoofdvraag 

Hoe kan het European Public Health 
Association door middel van een serious 
game  haar kennis het beste overbrengen 

aan de leden binnen de organisatie?
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Deelvragen

- Wat is de kennis van EUPHA?
- Wat is een serious game?
- Wat voor soort serious games zijn er?
- Waar moet aan gedacht worden bij het ontwerpen van een serious 
game?
- Is een serious game een meer efficiënte manier voor het overdragen 
van kennis van EUPHA ten opzichte van bestaande methodes binnen 
de organisatie? 
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Aanleiding

Volksgezondheid is altijd een belangrijk aspect geweest binnen de maatschappij. 
Ondanks dat men daar niet altijd bewust van is wordt dat in de tijd waarin we nu leven 
duidelijk gemaakt. EUPHA speelt daar een belangrijke rol in. Het overdragen van 
kennis aan de leden binnen de organisatie is daar een belangrijke stap in. Om deze 
manieren van informatie overbrengen te optimaliseren heeft EUPHA mij gevraagd 
dit te onderzoeken aan de hand van een serious game. Recente wetenschappelijke 
bevindingen tonen het potentieel van serious gaming aan bij capaciteitsopbouw bij 
volksgezondheidswerkers in de hele Europese regio. De toegevoegde waarde van 
serious gaming bij sociaal leren en capaciteitsopbouw wordt uitvoerig beschreven 
en beoordeeld in de literatuur en het laatste decennium is er bewijs verzameld 
(Ampatzidou, 2018). Gaming- en simulatieoefeningen blijken een geschikt proces 
te zijn om met de toenemende complexiteit van organisatorische omgevingen en 
de communicatieproblemen binnen complexe organisaties en hun netwerken om 
te gaan (Geurts JLA, 2007). Onlangs (april 2019) is het potentieel van serious games 
voor capaciteitsopbouw en samenwerking op het gebied van volksgezondheid 
beschreven (Spitters HPEM, 2019). Gegevens uit drie Europese landen lieten 
positieve resultaten zien op het gebied van samenwerking, op feiten gebaseerde 
beleidsvorming en communicatie. 

Er zijn talloze mogelijkheden voor serious games, variërend van fysieke bordspellen 
tot online videogames en escapes rooms. Escape rooms zijn fysieke avontuurlijke 
activiteiten waarmee deelnemers verborgen puzzels kunnen oplossen in 
samenwerking met een groep terwijl ze “opgesloten” zijn in dezelfde kamer. Het 
gebruik van serious gaming is op het gebied van de volksgezondheid nog niet 
veel toegepast t.o.v. van andere gebieden. Daarom is het van belang om meer 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden van serious gaming op het gebied van 
volksgezondheid

Serious gaming kan de effectiviteit in sectoren verhogen. In de sector onderwijs 
ligt de potentie vooral in het effectiever maken van het leerproces. Serious gaming 
maakt het leerproces vaak aantrekkelijker en daarmee effectiever. In de sector 
defensie en veiligheid zijn grote kostenbesparingen mogelijk, enerzijds doordat 
het oefenen in een game veel meer kosteneffectief is dan ‘oefenen in het echt’; 
anderzijds doordat faalkosten door de trainingsmogelijkheden met serious 
games gereduceerd kunnen worden. In de gezondheidszorg zijn zeer diverse 
toepassingsmogelijkheden, variërend van fitheidsgames tot het oefenen van 
operaties. Het te bereiken effect varieert van het verbeteren van het welzijn tot 
efficiënter werken en beter samenwerken (Grendel games, 1999).
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Impact op de 
maatschappij
Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste 
mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote 
opgaves. Deels is dit de keerzijde van ons succes: omdat het aantal ouderen 
toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale 
problemen zoals eenzaamheid. Ook andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn 
op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven. Ook 
de coronapandemie heeft ons normale leven behoorlijk op z’n kop gezet. Naast 
de directe gevolgen voor de gezondheid brengt deze coronacrisis zoveel meer 
met zich mee. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn groot en ook 
nog onzeker. Mensen verliezen hun baan, inkomen en hun bewegingsvrijheid. 
We houden afstand, werken vanuit huis, we ontmoeten elkaar minder, en dan 
vaak in twee dimensies -via beeldscherm- in plaats van driedimensionaal en in 
levende lijve. Maar ook als we inzoomen op de gevolgen voor de volksgezondheid, 
is er nog veel meer dan ziekte en sterfte door COVID-19. We weten niet hoe het 
coronavirus zich verder gaat ontwikkelen. We weten ook niet wat de precieze 
gevolgen voor gezondheid en maatschappij zullen zijn. Wat we wel weten is dat de 
impact van corona op onze gezondheid en ons doen en laten groot is, en niet alleen 
vandaag of morgen. Het overbrengen van betrouwbare informatie omtrent deze 
volksgezondheid kwesties is hierin in ieder geval cruciaal.
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Deskresearch

OnderzoeksfaseOnderzoeksfase

Het belangen van volksgezondheid wordt in een tijd als deze even 
verduidelijkt. De kennis die binnen EUPHA overgedragen moet 
worden kan aan de hand van een serious game op een effectievere 
manier gebeuren dan de huidige methodes. Maar is een serious game 
wel een effectieve manier dan de huidige methodes binnen EUPHA 
voor het overdragen van informatie en kennis? En wat voor soort 
serious games zijn er eigenlijk of zouden gemaakt kunnen worden? 
Waar moet aan gedacht worden bij het ontwerpen van een serious 
game? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is er allereerst 
deskresearch gedaan.  
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Onderzoeksfase

''Serious games have an explicit and carefully thought-out educational purpose 
and are not intended to be played primarily for amusement'' ~ Clark C. Abt
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Wat is de kennis van EUPHA?
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‘‘ Wat betreft kennisoverdracht gaat het over kennis over ‘public 
health issues’ in brede zin. Dat kan dus gaan over:

- De epidemiologie, dus kennis over (determinanten van) gezondheid, 
bijvoorbeeld de relatie tussen leefstijl en gezondheid, inzicht in 
de belangrijkste ziekten en aandoeningen en een beeld van de 
belangrijkste doodsoorzaken (hart- en vaatziekten, kanker e.d.)

- Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen (veroorzaakt 
door verschillen in sociaal economische status), tussen regio’s en 
landen 

- Preventie, bijvoorbeeld het belang van vaccinatie- en 
screeningsprogramma’s, gezondheidsbevordering door voorlichting 
(dus ook aandacht voor het belang van campagnes e.d.) en aandacht 
voor ‘ander beleid’ dat indirect invloed heeft op gezondheid (bijv. 
beleid over de inrichting van steden, milieubeleid, onderwijsbeleid 
etc.) ‘‘

 ~ Jan Jansen
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Wat is een serious game?
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Een serious game is een game met een groter doel dan alleen vermaak. 
Een serious game is vaak digitaal, maar dit is geen voorwaarde. De 
doelen van serious games kunnen uiteenlopend zijn. Serious games 
als begrip kreeg in 2002 bekendheid door het Serious Games Initiative 
met als bedoeling games die zich op het vlak van management en 
politiek afspelen te bevorderen. De term serious game is eigenlijk 
al veel ouder en duidde op een game waarin meerdere beslissers 
binnen een beperkte context serieuze doelen nastreven (Lenting, 
2019). De focus op serious games groeit steeds verder, van aandacht 
in de media tot eigen conferenties (Micheal, 2005). Een Google-
zoekopdracht voor de term ‘serious games’ levert ongeveer 3,4 
miljoen inzendingen op in 2016, vergeleken met ongeveer 1,1 miljoen 
vermeldingen die in 2007 met dezelfde zoekterm zijn gevonden (Susi, 
2007). Al sinds de opkomst van de computerspellen worden deze 
voor onderwijsdoelen gebruikt. Een van de eerste was Atari’s ‘Army 
Battlezone’ uit 1980 (de Jong, 2006). Serious Games worden ingezet 
ter beschikking van Game Based Learning. Leren door te spelen. En 
iedereen weet hoe effectief dit eigenlijk is. Ook wij zelf kunnen dat 
beamen. We zijn allemaal kind geweest en als je goed let op kinderen 
dan zie je dat ze bijna overal een spelletje van maken. Zodra het een 
spel wordt komt er energie vrij en gaan mensen aan de slag. Daarom 
wordt Game Based Learning zo effectief benoemd. Het is namelijk in 
eerste instantie leuk en in tweede instantie enorm leerzaam. 

Simulation

Learning

Training 
exercises

Serious 
Gaming

Simulation
Games

Edutainment
Applications

Games
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Doelen van een 
serious game

Primaire doeleinden van serious games kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, 
onderwijs, opleiding, personeelsbeheer en gezondheidsverbetering (Stapleton, 
2004). De definitie van serious games is echter nog in ontwikkeling. In de literatuur 
zijn verschillende definities van serious games te vinden (Micheal, 2005)(Susi, 
2007)(McConigal, 2011). Sommige definities richten zich op het technologische 
aspect van de spellen (Sawyer, 2002)(Gobel, 2010), terwijl andere meer gericht 
zijn op training (Annetta, 2010) of educatieve doeleinden (Zyda, 2005). Tijdens 
dit project is er de volgende definitie van serious games gebruikt: games die zijn 
ontworpen om het gedrag te leren, te trainen of te veranderen terwijl ze spelers 
vermaken (Stokes, 2005). Deze definitie is gekozen omdat deze het beste aansluit 
bij mijn onderzoek. Serieuze games kunnen niet-digitaal zijn (Khazaal, 2011); de 
meeste serious games in de literatuur worden echter online of via stand-alone 
computertechnologie geleverd. Tijdens dit project zal daar ook de focus op liggen 
aangezien de game op Europees level gespeeld zal gaan worden. 
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Serious games 
taxonomie

De taxonomie van serious games kan in twee classificaties opgedeeld worden. 
De eerste classificatie is inhoudsdimensie van serious games. Dit omvat games 
voor de gezondheid, marketinggames (reclamespellen die worden gebruikt voor 
marketing), games voor training, voor onderwijs, voor wetenschap en onderzoek, 
productie en games als werk. De tweede classificatie waarin serious games 
opgedeeld kunnen worden is de sectorale dimensie van serious games. Dit omtrent 
de overheid, defensie, gezondheidszorg, marketing en communicatie, onderwijs, 
bedrijven, industrie (Sawyer, 2008). 
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Wat voor soort serious 
games zijn er?
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1. Serious games om
kennis over te dragen

We leren kennis op verschillende manieren. Via les op school, het lezen van boeken 
en via het internet. Het is lastig om de aandacht altijd erbij te houden. Een serious 
game biedt hiervoor een uitkomst. Een voorbeeld van een serious game met als 
doel kennis over te dragen is Blok out. Dit spel heeft als doel om historische kennis 
te vergroten terwijl de blokhuispoort wordt ontdekt (Grendel Games, 2019). 

2. Serious games om
vaardigheden aan te leren

De tweede soort is om nieuwe vaardigheden te leren. Om een nieuwe vaardigheid 
te leren is het belangrijk om veel te oefenen. Voor sommige vaardigheden is 
een simulatie ideaal. De simulatie hoeft niet in alle gevallen de realiteit uit te 
beelden. Soms is het belangrijk om alleen de handeling goed uit te werken. Een 
voorbeeld van een serious game gebruikt om vaardigheden aan te leren binnen 
de gezondheidssector is Underground. In het UMCG hebben ze een serious game 
waarmee ze chirurgen opleiden. Zij moeten gemiddeld 200 uur per jaar oefenen 
om hun motoriek op peil te houden. In dit voorbeeld is het dus niet belangrijk dat de 
omgeving de realiteit uitbeeldt, maar juist dat de handelingen het meest belangrijk 
zijn om de motoriek op peil te houden (Grendel Games, 2013).
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3.Serious games om
bewustzijn te creeren

De derde soort is om meer bewustzijn omtrent een bepaald onderwerp te creëren. 
Een voorbeeld van zo’n serious game is bijvoorbeeld Burst your bubble. In dit spel is 
het de bedoeling dat mensen zich bewust worden van de invloed van social media 
op hoe we het nieuws bekijken en lezen (Grendel Games, 2021). 

4.Serious games om
gedrag te veranderen

De vierde soort is om gedrag te veranderen door gebruik te maken van een serious 
game. Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddeld 66 dagen kan duren om nieuw 
gedrag aan leren. Hier is echter wel motivatie voor nodig. Spellen hebben spannende 
personages, een fantasierijke spelwereld en competitie met andere spelers. 
Deze elementen maken het leuk om spelletjes te spelen en wat nog belangrijker 
is dat de speler wordt gemotiveerd om te blijven spelen. Een voorbeeld van een 
serious game waarbij gedrag veranderingen het hoofddoel is, is Greenhabit. In dit 
spel krijgen spelers dagelijks een uitdaging die te maken heeft met gezond eten, 
bewegen, ontspannen, positief denken of sociale omgeving. Gedurende 12 weken 
moeten spelers zoveel mogelijk dagelijkse uitdagingen voltooien (Grendel Games, 
2018). 
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5.Serious games om
de motivatie te verhogen

De laatste soort is om motivatie te verhogen. Motivatie bestaat uit twee varianten; 
intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit een 
persoon zelf en extrinsieke motivatie komt voort uit de omgeving van een persoon. 
Een voorbeeld hiervan binnen de gezondheidszorg is Gryphon Rider. Dit is een spel 
dat jonge cliënten met een niet aangeboren hersenletsel motiveert. Hierin klimt 
de cliënt op de rug van een gryphon. Door middel van een sensor wordt gelezen 
wanneer de speler naar links of naar rechts leunt. Hiermee kunnen zij de gryphon 
bewegen en moeten ze hun evenwicht proberen te bewaren. Naarmate het spel 
vordert worden de bewegingen steeds moeilijker. Hiermee worden kinderen 
gemotiveerd om lang te oefenen (Grendel Games, 2015).
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Serious games toegepast 
in de gezondheidszorg

Zoals hiervoor te zien is hebben serious games hun weg gevonden naar de 
gezondheidszorg (Adams, 2010). Dit blijkt uit de toename van het aantal games 
in deze sector van 4,7% in 2002 tot 8,2% in 2011 van de totale markt voor serious 
games (Djaouti, 2011). Zo is de serious game Re-Mission ontwikkeld om jongeren 
met kanker actief te betrekken bij hun eigen behandeling door hen voor te lichten 
over kanker en de behandeling ervan (Beale, 2007). De afgelopen jaren is ook het 
mogelijke gebruik van serious games in de geestelijke gezondheidszorg verkend. 
Er werd bijvoorbeeld een web-based elektronisch netwerkspel ontwikkeld om de 
kennis over de geestelijke gezondheid bij jongeren te verbeteren (Li, 2013)
Ook bleek uit een evaluatie van het potentieel van het gebruik van games om de 
kennis van professionals in de geestelijke gezondheidszorg als onderwijsstrategie 
te verbeteren, dat degenen die waren toegewezen aan educatieve games 
aanzienlijk beter presteerden op een verpleegkundige test voor de geestelijke 
gezondheidszorg dan gezondheidswerkers die dat niet waren (Bhoopathi, 2007). 
Verder zijn er games ontwikkeld om impulsgerelateerde aandoeningen zoals 
eetstoornissen te behandelen (Fagundo, 2013). 



2727

Waar moet aan gedacht 
worden bij het ontwerpen 
van een serious game?
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Uitdaging 1 
Serious game design. Hierbij is de uitdaging om de game de ontwerpen als 
oplossing. Daarvoor is het belangrijk om het probleem goed te begrijpen. Ook het 
construeren van zichtbare oplossingen kan hierbij helpen. De grootste uitdaging 
hierbij wordt om dit dan uiteindelijk te transformeren naar een game.  

Uitdaging 2 
Meer leveren dan alleen plezier. Het spelen van een game moet leuk zijn. Maar een 
serious game moet meer leveren dan alleen plezier. Dit kost dan ook tijd. 

Uitdaging 3 

mpact meting. Een serious game moet serieus gemeten worden en de scores 
moeten dan ook bijgehouden worden. Alleen op deze manier kun je bevestigen of 
de spelers kennis opgedaan hebben. 

Het ontwerpen van een serious game bestaat uit 3 basiselementen die ik hiernaast 
als uitdagingen heb genoteerd
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Problematiek

Als er kritisch wordt gekeken naar de ontwikkeling van een serious game komen 
hier ook problemen bij kijken. 

- Hogere ontwikkelingskosten 
- Minder aantrekkelijk in vergelijking met vermakingsspellen 
- De overgang tussen instructieontwerp en daadwerkelijke implementatie van 
game-ontwerp (Hoe game-mechanics de leermechanics beïnvloedt en met elkaar 
interacteren) 
- Personalisatie en aanpassing. Dit is afhankelijk van de emotionele staat van de 
speler, neurofysiologische signalen en de prestatie die spelers kunnen leveren in 
spel vormen. 
- Beoordeling - effectief volgen en analyseren van de juiste parameters met 
betrekking tot de voortgang van leerlingen. (Kennisverwerving, reflectie en 
toepassing) 

Echter kunnen enkele van deze problemen onderbouwt worden door de volgende 
oplossingen: 
-  De opkomst van goedkope hardware. 
- Robuuste netwerken die connectiviteit mogelijk maken zonder de    administratieve 
beperkingen van het verleden
-  Adoptie van hersenwetenschappelijke software.  
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Concept van flow 
- Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi ontdekte dat mensen echte voldoening vinden tijdens 
een bewustzijnsstaat die Flow heet. In deze toestand gaan ze volledig op in een 
activiteit, vooral een activiteit waarbij hun creatieve vermogens betrokken zijn. 
Gedurende mijn project zal ik te werk gaan met dit concept van flow. Het is bij 
de serious game namelijk belangrijk dat het voor spelers niet te moeilijk is want 
dan kan dit een angstig gevoel opwekken. Ook is het niet de bedoeling dat het 
te makkelijk is want dan kan dit een verveelde houding opwekken. Door met een 
goede moeilijkheidsgraad te werken met de daar bijbehorende skills blijf je binnen 
de flow en halen de spelers de meeste voldoening uit de serious game (Mihaly 
Cziksentmihalyi, 1990). 
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Serious game design 
methodologie
Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de serious game design 
methodologie die hiernaast staat weergegeven.

Een ontwerp kan in vier verschillende categorien onderverdeeld worden

Storytelling verwijst naar het achtergrondverhaal van het spel en 
omvat een beschrijving van het (de) personage(s), de omgeving en het uiteindelijke 
doel van het spel.

Gameplay verwijst naar de manier waarop de speler met het spel of met 
andere spelers intrigeert. Het omvat het soort activiteit dat in het spel voorkomt.

User experience Heeft betrekking op de emoties en attitudes 
van de speler tijdens het spelen van het spel.

Learning Heeft betrekking op de inhoud die de speler(s) via het spel 
moeten leren, met specifieke en meetbare leerresultaten.
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Deskresearch completed

+337 XP. 

Rewards

337/1348 XP.LVL. 1
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Fieldresearch

OnderzoeksfaseOnderzoeksfase

Om dichter bij het antwoord te kunnen komen van mijn hoofdvraag is het van belang 
mijn deskresearch uit te breiden en te bevestigen aan de hand van prototypes. Hierin 
is het van belang om meer te weten te komen over de vraag of een serious game 
überhaupt een efficiëntere manier is voor het overdragen van kennis en er moet 
een doelgroep analyse gedaan worden. Deze prototypes zullen in dit hoofdstuk 
uitgelegd worden. De resultaten van deze prototypes zullen vervolgens gebruikt 
kunnen worden in mijn conceptfase.
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Brochure 

VS

Serious game
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VS

Serious game
Doel

Sub vraag

Hypothese

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is het van belang 
om te weten of een serious game een efficiëntere manier is om kennis over te 
dragen dan de huidige methodes binnen EUPHA. Daarom is er allereerst antwoord 
gegeven op de volgende sub vraag. 

Is een serious game een meer efficiënte manier voor het overdragen van kennis 
van EUPHA ten opzichte van bestaande methodes binnen de organisatie?

Literatuuronderzoek wijst erop dat serious game een efficiënte manier is van het 
overdragen van kennis en vaardigheden (Li, 2017)

Om de hiervoor beschreven hypothese te bevestigen en te kijken of het ook 
een efficiëntere manier is dan de huidige methode van informatie brochure die 
momenteel gebruikt wordt is een onderzoek uitgevoerd op kleine schaal. Tijdens 
het testen van het prototype kregen twee groepen kennis aangeleerd over 
volksgezondheid. Algemene kennis over volksgezondheid is opgezocht en verwerkt 
in een informatie brochure. Verder is er met dezelfde informatie een kleine serious 
game gemaakt.  Bij groep 1 werd deze kennis aangeleerd door het lezen van een 
brochure. Bij groep 2 werd dezelfde kennis aangeleerd door een spel te spelen. 
Als laatst moesten  beide groepen korte vragen beantwoorden over de informatie 
die zij daarvoor hadden gekregen. Hierna werd er gekeken welke groep het beter 
had gedaan. Deze resultaten zijn vervolgens geanalyseerd. Zowel de informatie 
brochure als de complete serious game en de vragenlijsten zijn terug te vinden in 
bijlage 1: Brochure VS Serious game (p.93).

Correspondenten
De proefpersonen die meededen aan dit onderzoek zijn willekeurig benaderd met 
een leeftijd varierend van 18 tot 65 jaar. Hierbij is ervoor gezorgd dat de man/vrouw 
verhouding binnen deze onderzoeksgroepen gelijk lagen. Per vorm van toetsen zijn 
er 15 proefpersonen gevraagd om of de informatie brochure of de serious game te 
spelen. In totaal waren er bij dit prototype 30 correspondenten
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Serious game
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N = 30

Brochure

Is een serious game een meer efficiente manier voor 
het overdragen van kennis van EUPHA ten opzichte van 
bestaande methodes binnen de organisatie? 

Resultaten
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Conclusie 
Brochure VS 
Serious game Aan de hand van deze kleine test kan er geconcludeerd worden dat een serious 

game een efficiëntere manier is van overdragen van kennis binnen EUPHA in 
vergelijking met de klassieke methode door gebruik te maken van een informatie 
brochure. Hiermee is ook de hypothese en mijn deskresearch bevestigd. Aan de 
hand van deze resultaten kan er een vervolgonderzoek opgezet worden en deze 
brengt ons naar de volgende onderzoeksvraag en tevens de hoofdvraag van mijn 
afstuderen: 

Hoe kunnen de kennis en vaardigheden binnen EUPHA het beste overgedragen 
worden aan de hand van een serious game? 
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Mijn literatuuronderzoek is bevestigd door aan te duiden dat een serious game 
inderdaad een goede manier is voor het overdragen van kennis. De volgende stap 

is om een doelgroep analyse uit te voeren.
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Survey



40

Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op mijn sub vraag is er een korte 
survey rondgestuurd naar de leden binnen de organisatie. Ik heb nagedacht over 
de resultaten die ik wilde hebben na deze survey. Omdat ik zelf niet over het niveau 
van kennis beschik is het dus van belang om dat vanuit hen te krijgen. Ik heb 
geprobeerd om zo concreet mogelijke vragen te stellen zodat ik daarna beter kan 
toewerken naar een serious game. In sommige gevallen heb ik zelfs geprobeerd om 
hun wat meer te laten denken over spellen. Tijdens het maken van de vragen heb 
ik de methodologie die op p. 30 van mijndeskresearch te zien is in m’n achterhoofd 
gehouden.

In deze survey is het van belang om in kaart te brengen wat de leden van EUPHA 
graag zouden willen zien in de serious game. Ook is het belangrijk om vanuit hun 
informatie te verkrijgen over het onderwerp. Omdat het spel uitdagend genoeg 
moet zijn is het van belang om hun expertise goed om te zetten in een spel.

Waar moet aan gedacht worden bij het ontwerpen van de serious game? – Input 
van EUPHA

De personen die meededen aan deze survey zijn leden binnen EUPHA. Het is 
belangrijk om een overzicht te krijgen van wat de wensen zijn van de leden, omdat 
de serious game uiteindelijk voor hen ontwikkeld wordt. De correspondenten zijn 
verschillend van achtergrond maar ze zijn wel allemaal werkend binnen de sector 
van volksgezondheid.

Correspondenten

Doel

Sub vraag



41

Resultaten

How often do you play (serious) games?

46,2% 

46,2%

7,7%

0,0%

0,0%

Never

Not often

Often

Occasionaly

Very often

Vervolgens werd er aanvullend op deze vraag ook gevraagd aan de correspondenten 
of zij veel (serious) games spelen. De resultaten van deze vraag zijn ook hieronder 
weergegeven. Met een duidelijke meerderheid van 46.2% die aangeeft dat ze nog 
nooit een (serious) game hebben gespeeld. Dit is een belangrijke uitkomst waar 
goed rekening mee gehouden zal moeten worden tijdens het maken van de 
uiteindelijke game. 

Please fill in your age

30,8%40 - 50 years

50 - 60 years

20 - 30 years

40 - 50 years

30 - 40 years

< 20 years

23,1%

15,4%

15,4%

15,4%

0,0%

Om de gemiddelde leeftijd van mijn doelgroep te bepalen is de survey gestart met 
een vraag hierover. De resultaten zijn in de onderstaande figuur weergegeven. In 
de grafiek is te zien dat de meeste mensen boven de 40 jaar zijn. 23.1 % van de 
correspondenten is tussen de 50 en de 60 jaar. Zelfs 15.4 % van de correspondenten 
is ouder dan 60 jaar. 

N=13

N=13
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40 - 50 years

What would motivate you to play a serious 
game within EUPHA?

83,3%

50,0%

50,0%

50,0%

33,3%

33,3%

25,0%

8,3%

8,3%

8,3%

0,0%

Learn new skills

Expand my knowledge on public health themes

Fun

To be immersed in a new world

To be entertained

To socialize

To be challenged

Social interests

To brag about my score

to compete with my co-workers

other

Ook is de belangstelling van de doelgroep belangrijk bij het maken van een serious 
game. Daarom is de vraag gesteld wat de correspondenten zou motiveren voor 
het spelen van een serious game binnen EUPHA. Meerdere antwoorden konden bij 
deze vraag gekozen worden. 83% van de correspondenten vonden  het leren van 
nieuwe skills een belangrijke motivatie. 50% van de medewerkers binnen EUPHA 
gaf ook aan dat het uitbreiden van hun kennis, plezier en het beleven van een 
nieuwe wereld een motivatie zou zijn voor het spelen van een serious game. 

N=13
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What do you think are the most important 
goals for EUPHA to reach with a serious 
game?

How long do you think you would like to play 
a serious game, provided by EUPHA? 

69,2%

61,5%

61,5%

46,2%

30,8%

0,0%

To create awareness

To teach new skills

To transfer knowledge

To increase motivation

To change behaviour

Other

41,7%

33,3%

16,7%

8,3%

0,0%

0,0%

10 - 15 min

15 - 20 min

5 - 10 min

No limit

0 - 5 min

Other

Ik was benieuwd naar wat de doelgroep denkt te willen bereiken door middel van 
een serious game. Het meest beantwoorden antwoord was om bewustwording te 
creëren. 69.2% van de correspondent kozen dit antwoord. 61.5 % vond ook dat het 
leren van nieuwe skills en het overdragen van kennis een belangrijk doel was van 
een serious game. Dit is opmerkelijk aangezien dat ook de doelen waren die ikzelf 
voor ogen . 

Serious games kunnen variëren van een paar minuten tot tientallen uren. Uit deze 
vraag wil ik graag de speelbereidheid testen van de doelgroep. Bijna de helft van 
de doelgroep geeft aan het spel graag binnen 10 tot 15 minuten te spelen. 33.3 % 
antwoord er ook wel 15 tot 20 minuten over te willen doen. 

N=13
N=13
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69,2%

69,2%

46,2%

46,2%

30,8%

30,8%

23,1%

15,4%

15,4%

0,0%

Quests

Storyline

Achievements

Prizes

Progress bar

Social network (For sharing knowledge)

Leaderboard (Ranking)

Consequences when losing (e.g. Losing points)

Time pressure

Other

What aspects and elements would you like to 
see in a serious game?
Zoals eerder in mijn exploratie te lezen was zijn er veel elementen die gebruikt 
kunnen worden binnen een serious game. Maar niet elke doelgroep heeft hierin 
dezelfde wensen. Daarom heb ik mijn correspondenten binnen EUPHA gevraagd 
welke elementen zij het meeste zouden waarderen binnen een serious game. Met 
een hoogte aantal stemmen van 69.2% zou mijn doelgroep quests en een storyline 
het liefst terugzien in de game. Ook valt op dat 46.2% graag prestatie gericht een 
game speelt waarbij ook prijzen uitgereikt worden. Vanuit mijn literatuuronderzoek 
had ik dit al verwacht. Deze vraag bevestigt  deze hypothese. 

N=13
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Een opvallend resultaat is dat de correspondenten over het algemeen al op 
leeftijd zijn en dat de meerderheid nauwelijks tot nooit een (serious) game speelt. 
Hierbij zal ik een terugkoppeling gemaakt worden naar het concept van flow van 
Mihaly Csikszentmihalyl. Zodra de game te moeilijk wordt om te spelen voor mijn 
doelgroep zullen zij in een angstige toestand komen (zie p.26). Het doel is om hier 
een midden weg in te vinden. Ook zijn mijn eigen inzichten over zowel het doel 
van een game als de aspecten die gewenst zouden zijn in de game bevestigd. Het 
aankaarten van belangrijke gezondheidsaspecten en het opdoen van nieuwe kennis 
wordt gezien als een belangrijk doel van de game bij mijn doelgroep. Ook wordt de 
doelgroep graag in een verhaal meegenomen waarbij quests ook een rol spelen. 
Deze aspecten kan ik dus mooi meenemen in mijn concept. Om meer rekening 
te houden met de story telling van de serious game zijn ook vragen gesteld over 
thema’s en onderwerpen die de doelgroep graag terug zou zien in het spel (bijlage 
2: Survey p. 105). Bij deze vragen is ervoor gekozen om ze open te stellen omdat 
zo de horizon hierbij verbreed wordt en de doelgroep niet een bepaalde richting 
in gestuurd kan worden. Thema’s die benoemd werden waren de communicatie 
met besluitvormers. Hierbij kan gedacht worden aan een meer transparante en 
betere communicatie met bijvoorbeeld artsen. Ook werd voeding aangekaart als 
thema voor de game. Het maken van een interventie of het motiveren van een 
verandering in de levensstijl werden hierbij benoemd. Wetenschapscommunicatie, 
ongelijkheden op gezondheidsbeleid en methodes om health literacy te verbeteren. 
Voornamelijk komt uit deze vraag naar voren dat health literacy als een belangrijk 
onderwerp wordt gezien voor een serious game. Onderwerpen die ook benoemd 
werden waren preventie en het promoten van gezondheid in het algemeen. 

Conclusie & Discussie 
Survey
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De combinatie van mijn deskresearch en de resultaten van mijn eerste twee 
prototypes hebben gedeeltelijk antwoorden kunnen geven op enkele sub vragen. 
Wat ook belangrijk is om mee te nemen in mijn onderzoek is de quiz die EUPHA in 

2020 zelf heeft gemaakt.
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Quiz EUPHA

Hele quiz te zien op:
https://seriousgamehealth.wixsite.com/healthtalk 

Thema 1
Health literacy

Thema 2
Health 
promotion

Thema 3
Knowledge 
translation
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SWOT-analyse

Om kritisch naar de bestaande quiz van EUPHA te kijken heb ik een SWOT-
analyse hierop gedaan. Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model waarmee 
de sterktes en zwaktes in combinatie met de kansen en bedreigingen worden 
geanalyseerd. Het doel hiervan is om in kaart te brengen wat de sterke en zwakke 
punten zijn van deze quiz. 
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Uit de analyse blijkt dat een quiz een goede manier is om kennis over te dragen. 
De vragen zijn complex genoeg, maar een quiz is niet altijd de leukste manier om 
kennis over te dragen. Het is simpel weg alleen vraag en antwoord. De serious 
game moest een leukere manier worden. Wat EUPHA wilde was een soortgelijk 
idee, dus een quiz, alleen dan een serious game wat niet als een quiz aanvoelt. Voor 
mij was dit niet interessant genoeg. Waarom zou je iets maken wat er eigenlijk al 
is? Met dit in gedachte heb ik voorgelegd om de quiz gedeelte opzij te laten liggen. 
Het is belangrijk om terug naar de basis te gaan en te kijken wat de essentie van 
het spel is. Het doel is om kennis op een leuke manier over te dragen. Het gaat 
erom dat mensen in een wereld worden meegenomen die alles te maken heeft 
met volksgezondheid. Met dit in het achterhoofd hebben we toegewerkt naar een 
compleet nieuw concept.

Conclusie 
SWOT-analyse
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Fieldresearch completed

Rewards

+674 XP. 

1011/1348 XP.LVL. 1
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ConceptfaseConceptfase

In dit deel van mijn exploratie staan de stappen die ik heb gemaakt naar mijn 
concept toe omschreven. Het thema health literacy is gekozen als hoofdthema 
voor ons verhaal. Vervolgens is er een art style research gedaan om te kijken welke 
stijl er bij de game paste. Verder is er een verhaal bedacht en is de proof of concept 
in 2 delen uitgewerkt en getest.
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In deze fase van mijn onderzoek veranderde er veel. In overleg met EUPHA stapten 
we af van wat hun in gedachte hadden en werkten we naar iets toe waar ik meer 

potentie in zag.



53

Er zijn oneindig veel thema’s binnen volksgezondheid wat we zouden kiezen voor 
onze serious game. Voor mij als iemand met geen ervaring in deze sector was het 
daarom ook een lastige taak om de essentie meteen te kunnen vinden. Na vele 
gesprekken gevoerd te hebben in mijn working group en met de resultaten van 
de survey kan geconcludeerd worden dat health literacy een van de belangrijkste 
thema’s binnen volksgezondheid is. Health literacy is een begrip dat geworteld 
is in het domein van de algemene geletterdheid. Het verwijst naar het vermogen 
om goede beslissingen te nemen In het dagelijkse leven op het gebied van 
gezondheid. Voor de gemiddelde burger is het een essentiële levensvaardigheid 
die een bouwsteen vormt voor de gezondheid. Het maakt ook deel uit van een 
bredere economische kwestie, aangezien de gevolgen van een gebrek aan health 
literacy aanzienlijke economische gevolgen kunnen hebben. Als meer burgers 
hierover opgeleid zijn, zouden zij in staat zijn betere beslissingen over hun 
gezondheid te nemen, productiever met zorgverstrekkers om te gaan en met meer 
scherpzinnigheid op politieke besluiten over gezondheid te reageren (Kickbusch, 
2008). 
Dit was ook het moment waarop mijn hoofdvraag veranderde. Mijn hoofdvraag die 
ik aan het begin had opgesteld was te algemeen. De nieuwe hoofdvraag is te zien 
op de volgende pagina.

Health 
literacy
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Hoe kan het belang van Health literacy door 
middel van een serious game overgebracht 
worden aan leden binnen het European Public 

Health Association?
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Het thema van de storyline staat vast. Maar voordat er een eerste concept van 
deze storyline gemaakt kan worden zal er eerst een art style gekozen moeten 
worden. Tijd om een art style research uit te voeren. Daarna kan er in de juiste art 

style een eerste concept bedacht en visueel gemaakt worden. 
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Art style research

Doel

Sub vraag

Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen wat de voor- en nadelen van 
verschillende art stijlen zijn. Om uiteindelijk hier een juiste keuze over te maken.

Tijdens deze analyse heb ik vier stijlen gekozen en wederom heb ik hier een SWOT-
analyse voor gedaan.

Waar moet aan gedacht worden bij het bouwen van een serious game? – Welke 
stijl past bij de serious game?
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Pixel art
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Doodle art
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Vector art
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Realistic art
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Na de verschillende stijlen onderzocht te hebben en met de resultaten van de 
survey die is afgenomen kan er geconcludeerd worden dat de pixel art de juiste 
keuze is om te gebruiken in de serious game. Er zijn verschillende redenen hiervoor. 
Uit de survey is gebleken dat een groot gedeelte van de respondenten boven de 40 
jaar is. Pixel art is een oude kunstvorm, het is mogelijk dat het nostalgie opwekt bij 
de speler. Ook zien zij dan iets wat bekend voorkomt. 

Conclusie 
Art style research



62

Met de resultaten van de art style research samen met het nieuwe gekozen thema 
health literacy zal er nu gewerkt kunnen worden aan de storyline van de serious 
game. Met deze nieuwe ontwikkelingen is het nu tijd om de eerste versie van mijn 

proof of concept visueel te gaan maken



63

Met verhalen kunnen we kennisdoorgeven, gedrag aanleren en onze geschiedenis 
en toekomst mee begrijpen. Hier lag mijn voorkeur dus al vrij snel. Uit mijn resultaten 
van de survey kwam ook naar voren dat 9 van de 13 correspondenten aangaven dat 
een storyline iets is wat ze graag terug zouden zien. Dit bevestigde mijn gedachtes. 
Momenteel leven we met z’n allen in een situatie waarin health literacy belangrijk is. 
Tijdens een virus uitbraak is het belangrijk welke informatie jij binnenkrijgt en welke 
informatie er geloofd wordt. Een sterk uitgangspunt voor het verhaal is ook dat de 
speler zich in het verhaal in kan leven. Vandaar dat er ook gekozen is om het verhaal 
over een virus uitbraak te doen. Het is ook de verwachting dat een virus uitbraak 
vaker terug zal komen doordat we met veel mensen op deze wereld leven. In het 
verhaal komen 2 karakters naar voren. Een burger en een health professional. Voor 
iemand binnen EUPHA is het belangrijk om zowel de kant van de burger als de kant 
van de professional te zien. Beide karakters krijgen in het dagelijkse leven namelijk 
ander soort informatie binnen. Als professional is het daarom ook belangrijk om te 
weten wat voor informatie de burger te zien zou kunnen krijgen.

Proof of concept
Part 1: Storyline
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De eerste versie van het concept is uitgwerkt in powerpoint. Door middel van 
animaties in te voegen is geprobeerd om aan de doelgroep te laten zien wat voor 
interactie er plaats kan vinden. Omdat er natuurlijk best veel veranderd was qua 
concept van de serious game was het belangrijk dat wat ik in mijn hoofd had 
ook goed uitgewerkt zou gaan worden. Het doel van deze proof of concept is om 
bewustwording te creeren over de betrouwbaarheid van gezondheidsgerelateerde 
informatie. Zoals eerder omschreven is, is dit dus een onderdeel van health literacy. 
Aan de hand van de storyline die de speler gaat spelen wil ik laten zien hoe moeilijk 
/ lastig het kan zijn om gezondheidgerelateerde informatie te controleren. Door 
verschillende characters te gebruiken wil ik laten zien hoe verschillende ervaringen 
kunnen leiden tot uitdagingen in de interactie tussen bijvoorbeeld patient en 
zorgverlener. 

De game is opgedeeld in 3 delen. Voor elk deel is de storyline geschreven en 
hieropvolgend heb ik een flowchart opgesteld om overzichtelijk te krijgen wat de 
characters precies voor interacties zullen gaan krijgen. In de bijlage 3: proof of 
concept part 1: storyline (p. 106) kan de de flowchart in zijn geheel bekeken worden. 
Vervolgens zijn deze interacties verwerkt in de powerpoint als proof of concept.

      Intro
Select Player

  1a Morning -
 First info on 
virus outbreak

  3a Waiting
room: Health
literacy week

  3b Office: 
Health literacy
    webinar

   1b Morning -
  First info on 
virus outbreak

4 Encounter
(Characters

 

     meet)

  Dr. Bashir
    (Health 

professional)

      Joe
   (citizen)
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Het eerste deel bestaat uit de introductie van de karakters. Deze wordt opgevuld 
door scene 1a en scene 1b. Het doel van deze introductie is om de toon te zetten 
van de ‘real world’ op een hypothetische manier. Ook worden in deze introducties 
de eerste beslissingen genomen die van invloed zijn op het verhaal. Zo worden 
er bijvoorbeeld verschillende bronnen met elkaar vergeleken (krant vs Whatsapp). 
Hierin kan de speler een keuze maken. Ook kan de keuze gemaakt worden 
uit welke nieuwsplatform de informatie opgedaan zal worden. Een onderdeel 
van health literacy is, zoals eerder aangegeven, ook het omgaan met nieuws, 
onzekerheid en een kritische beoordeling van zo’n onzekere situatie. In scene 1a 
zul je meegenomen worden in de beleving van de algemene burger en in scene 
1b zul je meegenomen worden in de beleving van een gezondheidsprofessional 
van EUPHA. In de onderstaande figuur zijn de storyline flowcharts  van de twee 
karakters uitgewerkt. 

Deel 1
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Ondertussen is de dokter richting zijn werk gegaan (scene 2b). De huisarts heeft eerst 
een Webinar die gekoppeld is aan de health literacy week. Hierin vindt een kort test 
plaats om de eerder geleerde informatie even te herhalen en vervolgens worden 
er dingen uitgelegd over nieuwe ontwikkelingen, in dit geval over de virus uitbraak 
(scene 3b). Ook Joe is richting zijn doktersafspraak gegaan (scene 2a). Eenmaal 
aangekomen bij de huisartsenpraktijk ontstaat er een interactie tussen de praktijk 
ondersteuner en Joe (Scene 3a).  Omdat het de week van health literacy is, wordt 
er gevraagd of je even mee wilt doen met een algemene test over health literacy. 
De test die hier gegeven zal worden is daadwerkelijke test voor functionele health 
literacy vaardigheden. Begrijpend lezen in verband met medische teksten kunnen 
hierdoor getest worden (Baker, D. W., Williams, M. V., Parker, R. M., Gazmararian, J. 
A., & Nurss, J. (1999). Na het kiezen van de antwoorden zal er een score berekend 
worden. Deze score zal door de huisartsondersteuner besproken worden. Deze 
persoon reageert bijvoorbeeld zoiets als: ‘Deze toets lijkt niet heel moeilijk te zijn 
geweest voor je, maar een hele hoop mensen hebben moeite met het begrijpend 
lezen van dit soort medische informatie’. Ook zal hierbij aangekaart worden dat 
mensen die inderdaad moeite hebben met het verwerken van deze informatie een 
advies van een dokter minder goed kunnen begrijpen en bijvoorbeeld medicatie 
niet zorgvuldig kunnen nemen. Wanneer Joe eenmaal zover is zal de huisarts klaar 
zijn voor een gesprek. Hierna zal de game over gaan naar deel 3. v

Deel 2
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In het gesprek met de huisarts zal het cijfer van de test besproken worden en 
zal de informatie die Joe is zijn dag opgedaan heeft besproken worden. Zoals Joe 
al vernomen had bij de praktijkondersteuner wordt medische informatie soms 
verkeerd opgehad. De dokter heeft hier zojuist een Webinar over gehad. In scene 
4 is het de bedoeling dat de dokter en Joe een gesprek gaan houden over deze 
informatie. 

Deel 3
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Het doel van deze proof of concept was om de storyline van de game duidelijk te 
maken en over te brengen. Om dit te testen is er een TMA 360 graden feedback 
analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in het deel hierna te vinden. 

De naam ‘it takes two’ is gekozen omdat het verbeteren van health literacy begint 
van twee kanten. De medische wereld leert dat het voor elke patiënt niet makkelijke 
is om medische kennis te begrijpen. Hier zullen medische experts rekening 
mee moeten houden. Ook voor de burgers is het belangrijk dat er kennis wordt 
opgedaan over health literacy. Wat is wel of wat is geen betrouwbare informatie? 
Welke bronnen kunnen beter of niet gebruikt worden en is informatie die de dokter 
geeft begrijpelijk? Een goede basis voor health literacy begint niet bij een persoon 
maar ‘it takes two’. De hele story line en prototype zijn terug te vinden in de video 
die is meegestuurd. 

Er is ervoor gekozen om deze exploratie in PowerPoint te maken omdat hier ook 
meteen gewerkt kon worden met de Pixel art style die uit mijn vorige onderzoeken 
als resultaat was gekomen. Ook is PowerPoint een bekend medium voor mensen 
boven de 40. Aangezien dit mijn doelgroep is moest ik er zeker van zijn dat mijn 
doelgroep goed mee kan met de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek en dus ook 
mijn proof of concept kan begrijpen. Ze kunnen makkelijk de presentatie starten en 
gewoon verder klikken met de spatiebalk om de hele storyline te kunnen zien. De 
animaties die je met PowerPoint toe kunt voegen komen ook het meeste overeen 
met die van een game. Op die manier wordt de brug tussen deze proof of concept 
en mijn uiteindelijke product kleiner. 

Voordat deze versie van de proof of concept op papier is gebracht zijn er verschillende 
flow charts uitgewerkt om tot een uiteindelijke storyline uit te komen. Omdat dit 
inhoudelijk erg medisch is heb ik dit samen met mijn team opgezet. De medische 
expertise vanuit de kant van EUPHA en de koppeling naar een visueel beeld vanuit 
mij. Hoe het laatste gesprek verder gaat verlopen tussen Joe en de dokter dat 
wordt uitgewerkt in mijn uiteindelijke product. Het doel was om health literacy aan 
te kaarten voor beide partijen en de moeilijkheden die hierbij komen kijken. Daarom 
is ervoor gekozen om de individuele scenes voornamelijk hierop te focussen. De 
laatste conversaties tussen dokter en patiënt zullen een samenvatting gaan geven 
van de storyline voor de speler van de game. 

Discussie
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De TMA 360 Graden – feedback analyse is uitgevoerd om de PowerPointpresentatie 
van de Serious game prototype te testen. Deze feedback analyse is uitgevoerd om 
letterlijk vanuit 360 graden kritisch naar het prototype te kijken en te onderzoeken 
of het prototype vanuit verschillende perspectieven goed wordt begrepen. 

TMA 360 graden - 
feedback analyse

Deze rapportage bestaat uit de resultaten van de presentatie die de 
feedbackontvanger (centrale persoon) en eventueel zijn of haar feedbackgever(s) 
hebben bijgewoond. Naderhand is het prototype besproken en zijn er stellingen 
gegeven die vervolgens beoordeeld zijn door de correspondenten. De rapportage 
geeft zicht op de sterke kanten en ontwikkelpunten van het prototypen. Het 
rapport geeft weer hoe de proof of concept overkomt op dit moment en in hoeverre 
iedereen tevreden is. De correspondenten konden op elke stelling een punt geven 
van 1 tot en met 5. 5 is hierbij uitstekend en 1 is hierbij een onvoldoende. De 
definities van de scores zijn op de volgende pagina  geformuleerd.
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Binnen deze analyse zijn de volgende personen meegenomen: 
1. Baas EUPHA: Yveta Nagyova 
2. PhD kandidaat: Torsten Bollweg
3. Stagebegeleider: Jan Jansen
4. Projectleider: Dieneke Segers
5. Werknemers EUPHA (doelgroep Serious game): Thomas Dorner, Raisa Guedes, 
Marie Guichardon, Jinane Ghattas. 
6. Zelfreflectie: Mashad Feroegh

De volgende stellingen zijn de correspondenten voorgelegd: 
1. Het verhaal is duidelijk te koppelen aan Health literacy 
2. Het verhaal wekt interesse op 
3. Het verhaal is uitdagend om te spelen
4. De stijl vind ik mooi
5. Ik kan me goed in het verhaal inleven

Score 1. Onvoldoende: Het gewenste proof of concept is nagenoeg niet ontwikkeld 
en wordt bijna nooit op de juiste manier getoond. Er is een zeer grote investering 
nodig voor verdere ontwikkeling.

Score 2. Zwak: Het proof of concept is minder ontwikkeld en wordt niet vaak op de 
juiste manier getoond. Er is een stevige investering nodig voor verdere ontwikkeling. 

Score 3. Matig: Het gewenste proof of concept is middelmatig ontwikkeld en wordt 
zo nu en dan op de juiste manier getoond. Er is redelijk veel ruimte voor verdere 
ontwikkeling.

Score 4. Voldoende: het gewenste proof of concept is in voldoende mate ontwikkeld 
en wordt voornamelijk op de juiste manier getoond. Er is nog ruimte voor verdere 
aanscherping.

Score 5. Goed: het gewenste proof of concept is goed ontwikkeld en wordt meestal 
op de juiste manier getoond.
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Resultaten
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Doelgroep (4)

Zelfreflectie (1)
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Het doel van deze 360 graden feedback analyse was om mijn proof of concept te 
testen. Het doel van deze proof of concept was zowel het visueel maken van de 
serious game als het overbrengen van het doel van het spel. Dat is om te laten weten 
waarom health literacy zo belangrijk is. Ook de stijl die wij voor ogen hadden kon 
hierbij getest worden. Om deze redenen zijn dan ook de vijf stellingen uitgekozen. 
Daarbij kunnen alle aspecten van deze proof of concept vanuit verschillende 
perspectieven getest worden. Ook zijn de doelgroep correspondenten bij alle 
wekelijkste meetings aanwezig geweest waardoor ze goed het doel van het proof 
of concept begrepen en de afgelopen maanden ook meegekregen hadden. 
Over het algemeen was iedereen super enthousiast. Dit was natuurlijk een leuke 
eerste terugkoppeling. De proof of concept heeft een algemeen gemiddeld cijfer 
van 4 gekregen. De definitie hiervan was als volgt: Voldoende. Het gewenste proof 
of concept is in voldoende mate ontwikkeld en wordt voornamelijk op de juiste 
manier getoond. Er is nog ruimte voor verdere aanscherping. Een van de doelen 
van het proof of concept was om health literacy aan te kaarten. Het is daarom 
ook van belang dat dit naar voren komt in het spel. Voor alle correspondenten 
groepen kwam dit duidelijk naar voren zoals te zien is in tabel 2. Alleen mijn eigen 
reflectie scoorde hier lager bij. Dit komt omdat de definitie van health literacy voor 
mij lastig te begrijpen is als je niet in de medische wereld bekend bent. Omdat de 
rest hierbij erg hoog scoort hoef ik me hier geen zorgen over te maken. Verder werd 
er gemiddeld hoog gescoord bij de stellingen ‘Het verhaal wekt interesse op’ en 
‘Ik vind de stijl mooi’. Deze feedback is fijn om terug te krijgen aangezien dit een 
groot doel was van deze proof of concept om over te brengen. Het laagst werd 
gescoord bij de stelling ‘Het verhaal is uitdagend om te spelen’. Uit de bespreking 
naderhand kwam naar voren dat dit voornamelijk komt omdat de interactie nu niet 
zelf speelbaar is maar voor jou gekozen wordt. Zodra het spel speelbaar wordt zal 
de uitdaging voornamelijk zitten in het spelen van de game zelf. Ook uit de survey 
kwam naar voren dat 12 van de 13 mensen nooit of bijna nooit (serious) games 
speelt. Het spelen van het spel zal voor de meerderheid dus ook uitdagend worden. 
Om deze interactie te laten zien is er een ander prototype gemaakt in Unity.    

Torsten (PhD) gaf positieve feedback specifiek op de verhaallijn van de game. In 
health literacy zijn pandemieën erg interessant. Hoe health literacy in het spel komt 
als er onzekerheid is vond hij erg interessant. Echter zei Thomas (medewerker 
EUPHA) dat we het geen pandemie moesten noemen. Dit was met de reden dat als 
er op een plek een virus uitbreekt, wordt het nog geen pandemie genoemd. Game 
gebruikers moeten hier geen verkeerde opvattingen over krijgen. Verder benadrukte 
hij het feit dat er goed nagedacht moesten worden over welke personages we 
moeten gebruiken in de game. De burger is hierbij hoe dan ook een belangrijke 
factor. Alleen moet er nagedacht worden over welke volkgezondheidsprofessional 
in het spel een rol moet krijgen. Ook werd hierbij opgemerkt dat er meer gender 
diversiteit in het spel moest komen. Nu waren de twee personages mannelijk. Hier 
zou ook een vrouw gebruikt kunnen worden om deze diversiteit meer in het spel 
te brengen. Raisa (medewerker) geeft aan dat het goed is om health literacy te 
benadrukken omdat zij erkent dat de doelgroep groeit. Allerlaatst geeft Jianne nog 
aan dat we voorzichtig moeten zijn met de hogere middenklasse vooroordelen. Hier 
moet inderdaad rekening mee gehouden worden door goed na te denken over elke 
personages of nieuwsberichten die gebruikt gaan worden in de game. De baas van 
EUPHA liet nog weten dat ze er naar uit keek om de game uiteindelijk te kunnen 
gaan spelen in September. Al met al heb ik fijne feedback gekregen op mijn proof of 
concept wat ik mooi kan verwerken in de volgende prototypen. 

Discussie TMA 360 graden - 
feedback analyse
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Voor mijn proof of concept is de interactie belangrijk. De serious game heb ik in 
Unity gemaakt. Doordat we hier al in ons curriculum les in hadden gehad was het 
voor mij geen grote stap om de game engine te begrijpen. Het doel van dit deel is 
om de interactie te laten zien en ook deels te testen of de game speelbaar is voor 
mijn doelgroep. Hierin is het dus belangrijk om de game laagdrempelig te maken. 
Ook heb ik al deels feedback die ik in de TMA 360 graden - feedback analyse heb 
gekregen verwerkt. Voor nu is alleen de eerste karakter deels uitgewerkt. Een 
filmpje van proof of concept part 2 is terug te vinden in de bijlage los van deze 
exploratie. 

Proof of concept 
Part 2: Unity
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Adventure creator

Zoals al eerder benoemd is mijn doelgroep niet het meest thuis in games spelen. 
Daarom is er gekozen om een point and click game te maken. Hierin raakt de speler 
niet afgeleid van het doel van het spel; namelijk leren over het thema health literacy. 
Een point and click game is precies wat het zegt. De speler bestuurt het spel met de 
muis en met de muisknop kan die lopen en interacteren met objecten.
Voor de game heb ik gebruik gemaakt van de tool Adventure Creator (AC). AC is een 
tool in Unity. Deze tool maakt het mogelijk om een point and click game te maken 
zonder te coderen. Voor mij was dit aantrekkelijk doordat ik niet genoodzaakt was  
om de game aan de hand van codes te maken. Ik heb wel in dit deel een combinatie 
tussen AC en code gemaakt. 
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Besturing

Personages

Doordat ik een point and click game maak is de besturing al versimpelt. Het enige 
wat de speler nodigt heeft is een muis. Het is zelfs zo simpel gemaakt dat de speler 
alleen de linkermuisknop nodig heeft.  Hiermee kan de speler lopen en interacteren 
met objecten.

Voor dit deel heb ik ook eigen personages gemaakt. De feedback over gender 
diversiteit heb ik hierin ook meegenomen. In het spel kan er op het begin gekozen 
worden tussen 2 personages. Daarna speelt de speler het verhaal van de gekozen 
personage.
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Interactie

Muiscursor

Interactie 
met object

De speler ziet de muiscursor in beeld en wanneer hij/zij over objecten beweegt 
waarmee geinteracteerd kan worden komt er een naam in beeld. Dit is gedaan 
zodat de speler een indicatie krijgt als er met een object een interactie plaats kan 
vinden. 
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Object 
gebruiken

Object 
bekijken

De speler kan per object meerdere keuzes krijgen. hij/zij kan kiezen om het object te 
bekijken (uitgebeeld met een vergrootglas icoon), het object te gebruiken (uitgebeeld 
met een tandwiel icoon) of praten met een NPC (non playable character). De laatste 
is niet gebruikt in deze versie. Deze zal waarschijnlijk in deel 3 van de storyline 
gebruikt worden
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Wanneer de speler op het gebruik icoontje drukt dan krijgt die de keuzes te zien die 
in de flowchart zijn uitgewerkt. Voor nu staat er nog geen concrete info in doordat 
de game nu puur is bedoeld om de interactie te laten zien en ervaarbaar te maken. 
In een ander stadia zou de informatie er dus aan toegevoegd moeten worden.

Wanneer er op het bekijk icoontje wordt geklikt zoomt de camera in. Vervolgens 
kan er ook infromatie toegevoegd worden wanneer de camera klaar is met 
inzoomen. Hierbij zou je informartie kunnen geven over een bepaald object. Met 
deze informatie kan de speler in een richting gestuurd worden. In dit geval heb ik 
het zo ingesteld dat er “Thats my phone. Maybe i can use it” komt te staan na het 
inzoomen. De speler krijgt wordt dan een richting opgestuurd, namelijk dat die het 
object moet gaan gebruiken.
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In de flowchart is ook uitgewerkt dat wanneer de speler interacteert met 
bijvoorbeeld een krant, dat deze dan ook in beel moet verschijnen. Deze interactie 
is hieronder uitgewerkt. Op deze manier kan de speler op verschillende manieren 
informatie binnen krijgen. Ook hier is het nog de bedoeling dat de juiste informatie 
erin verwerkt wordt.
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User test

Tijdens het ontwerpen van de proof of concept in Unity is rekening gehouden met 
de laagdrempeligheid van de game omdat de doelgroep van mijn concept weinig 
ervaring heeft met gamen. Er is aan 4 volwassenen boven de 40 jaar gevraagd of 
ze het korte spel in Unity wilde proberen te spelen. Ik ben bij alle 4 proefpersonen 
erbij aanwezig geweest om eventuele vragen te kunnen beantwoorden en te 
kunnen beoordelen hoe de doelgroep van dit prototype zich gedroeg. Mijn eigen 
observaties samen met de resultaten van de vragen die achteraf gesteld zijn zullen 
mee worden genomen in de resultaten van deze test.  

De volgende vragen zijn achteraf gesteld aan de test personen: 
1. Wat was uw eerste indruk van het spel? 
2. Wist u meteen wat u moest doen bij het spelen van het spel? 
3. Waren de interacties met objecten duidelijk zichtbaar? 

De vragen zijn na de test gesteld aan de proefpersonen waarbij ik zelf de feedback 
en antwoorden hierbij heb genoteerd. Deze notities zijn in  bijlage 4: Proof of 
concept part 2: Unity (p.108) te vinden



85

De stijl sprak hem wel aan. Hij wist niet meteen wat de bedoeling was van het 
spel. Nadat ik het besturingsmechanisme van het karakter had uitlegt waren de 
interacties voor hem duidelijk. Alleen de interactie met bijvoorbeeld de kleine 
voorwerpen zoals de krant was voor hem wat minder zichtbaar. Ook gaf hij aan 
dat het fijn was dat de muis cursor duidelijk te zien was. Mijn eigen observatie bij 
deze proefpersoon was dat hij in het begin een beetje moest zoeken naar wat de 
bedoeling was. 

Deze proefpersoon herkende de stijl van vroeger. Ook vond ze het spel er vrolijk uit 
zien. Bij de proefpersoon moest ik weer uitleg geven over het besturingsmechanisme 
van de character in de game. Ook gaf zij hierbij de tip om een soort uitleg voor de 
game te introduceren zodat je eigenlijk meteen weet wat je moet doen. Zij gaf aan 
dat het fijn was dat de namen van de objecten in het beeld verschijnen zodra de 
muis hierbij in de buurt komt. Zo kon ze goed zien waar de interacties plaatsvinden 
in de kamer. Ze werd enthousiast bij het spelen van het spel. 

De proefpersoon gaf aan dat het er leuk uit zag en was benieuwd naar hoe het 
er uit zal zien als het af is. Door de muis cursor was het voor deze speler meteen 
duidelijk dat de muis gebruikt moest worden om de character te besturen. Echter 
gaf hij wel aan dat de interactie nog duidelijk gemaakt kon worden door sound 
effect te gebruiken. 

De eerste indruk van het spel was voor deze proefpersoon leuk om te zien. Ze 
probeerde de character eerste te bewegen met de toetsen op het toetsenbord. 
Eenmaal gevonden dat het met de muis moest ging het soepel. Ook zij gaf aan het 
fijn te vinden de namen te zien zodra er een interactie gemaakt kon worden met 
een voorwerp. Ik vond het zelf grappig om te zien dat ze eerst met het toetsenbord 
probeerde te spelen. Ik besefte dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is om 
games te spelen als voor de generatie van mijzelf. 

 Proefpersoon 1

 Proefpersoon 2

 Proefpersoon 3

 Proefpersoon 4
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Ook zou ik een hint functie aan het spel kunnen toevoegen zodat de spelers zelf om 
een uitleg kunnen vragen indien zij hier de behoefte aan hebben. Een proefpersoon 
zag dit wel meteen door de muis cursor icoon die ik heb toegevoegd aan het 
spel. Voor andere was dit niet zo vanzelfsprekend als ik had gedacht. Zodra dit 
was uitgelegd wisten alle proefpersonen zelf hoe ze verder moesten spelen. De 
interacties met de voorwerpen zijn daarna dan ook zelf gevonden. 

Ook hebben veel proefpersonen een opmerking gemaakt over de art style van 
de game. Het spel vond de een er bijvoorbeeld vrolijk uit zien, en een ander 
proefpersoon gaf aan de stijl te herkennen van vroeger. Zoals in de art style 
research ook al naar voren kwam. Dit is nogmaals bevestigd in deze user test.  
Verder is er ook door een proefpersoon aangegeven dat het toevoegen van sound 
effect de interactie ook nog duidelijker gemaakt kan worden. Dit was een feedback 
punt waar ik zelf nog niet over na gedacht had, maar waar ik mij wel heel erg in 
kan vinden. Door het toevoegen van sound effects aan bijvoorbeeld voorwerpen 
waarmee geïnteracteerd kan worden kan hier mee de nadruk op gelegd worden 
en misschien nog wel duidelijker maken. Dit is een punt waar ik zeker nog naar 
moet kijken.  Conclusies die getrokken konden worden uit deze test zijn dat de 
interacties die in mijn proof of concept toegevoegd waren ook duidelijk waren voor 
mijn doelgroep. Het besturingssystem was echter niet altijd even duidelijk en het 
toevoegen van een besturingsuitleg werd ook als feedback gegeven. Dit kan ik 
zeker meenemen naar mijn uiteindelijke conceptversies en deze resultaten kan ik 
tijdens de meetings ook gaan terugkoppelen aan EUPHA. 

Dit prototype is gemaakt om te testen of de interactie tussen speler en spel 
duidelijk is bij mensen boven de 40. Vanwege corona was het niet heel makkelijk 
om deze doelgroep fysiek te kunnen benaderen dus uiteindelijk heb ik mijn proof 
of concept getest bij 4 personen in mijn nabije kring. Deze personen spelen weinig 
spellen en zijn dus vergelijkbaar met de doelgroep uit EUPHA. De personen die ik 
kon benaderen die wel regelmatig spellen speelden heb ik niet meegenomen in 
mijn test omdat deze niet overeenkomen met de doelgroep binnen EUPHA. Dit 
is niet waar ik naar op zoek was voor het testen van mijn prototype. Het beste 
scenario was natuurlijk geweest om mijn doelgroep voor de game hiervoor te 
benaderen maar omdat het fysiek getoond moest worden was dit niet mogelijk. 
Bij het ontwerpen van dit prototype heb ik de flow van Mihaly Csikszentmihalyi in 
het achterhoofd gehouden. Zodra het spel te moeilijk wordt om te spelen voor mijn 
doelgroep zullen zij buiten de flow van het figuur komen het is dus als ontwerper 
belangrijk om het de speler niet te uitdagend te maken als het op interactie aankomt 
van mijn proof of concept. 

Als er naar de resultaten gekeken wordt is het duidelijk te zien dat de doelgroep de 
interacties in het spel visueel goed zag. Het was voor de meerderheid alleen lastig 
hierop in te spelen. Hoe ze vanaf het begin van het spel moesten beginnen vond 
niet iedereen even duidelijk. Dit zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden door het 
toevoegen van een uitleg voordat het spel begint. Dit was ook aangegeven door 
een van die proefpersonen. Toen ik dit aan een ander proefpersoon voorstelde was 
diegene het ook hiermee eens.

Conclusie & Discussie
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Unto the endUnto the end

In het laatste hoofstuk is een eindconclussie getrokken en zijn er aanbevelingen 
gedaan voor de fase die hierna komt.
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Gedurende dit onderzoek heb ik door verschillende prototypes antwoord proberen 
te geven op de volgende hoofdvraag: Hoe kan het belang van Health literacy door 
middel van een serious game overgebracht worden aan leden binnen het European 
Public Health Association? Uiteindelijk heb ik door middel van mijn twee proof 
of concepten antwoord kunnen geven op deze vraag. Zowel de storyline als de 
interactie van het spel zijn visueel gemaakt aan de hand van proof of concepts 
en getest bij mijn doelgroep. De resultaten van mijn prototypes gedurende mijn 
onderzoek hebben het mogelijk gemaakt om de juiste concepten te bedenken. 
Vanaf het moment dat de storyline een onderwerp had en ik daaropvolgend 
mijn hoofdvraag heb veranderd heeft mijn onderzoek in mijn ogen een duidelijk 
visie gekregen. Door af te stappen van het originele concept van EUPHA en een 
nieuwe richting op te gaan heb ik een verfrissende blik gegeven aan het onderzoek. 
Hiermee hebben ik een totaal nieuw concept kunnen leveren. Ik kijk ernaar uit om 
mijn concept verder af te gaan maken bij EUPHA de komende maanden. 

Al met al ben ik erg trots om binnen een bedrijf zoals EUPHA een bijdragen te hebben 
mogen leveren aan de maatschappelijke kwesties rondom volksgezondheid. Ruim 
een jaar later kunnen we helaas nog niet zeggen dat de COVID-19 situatie is 
overwonnen, maar het heeft de burgers wel de ogen doen openen over het belang 
van volksgezondheid. Hopelijk kan ik met mijn ontwerp een bijdrage leveren aan dit 
maatschappelijke belang. 

Eindconclusie
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Aanbevelingen

Gedurende dit onderzoek heb ik veel feedback van zowel mensen binnen EUPHA 
als mensen erbuiten gekregen op mijn prototypen en proof of concepts. Deze 
aanbevelingen zijn dan ook geschreven naar mezelf en aan EUPHA. 

Aanbevelingen die ik geef bij het verder ontwerpen van het concept zijn onder 
andere de resultaten van de Unity proof of concept. Hieruit is gebleken dat de 
speelbaarheid van de game nog te hoog lag voor onze doelgroep. Ik zou dus 
aanbevelen om gebruik te maken van een gebruikershandleiding voordat de game 
begint. Op deze manier geven we onze doelgroep het zelfvertrouwen zelf op 
ontdekking te gaan. Ook zou ik aanbevelen sounds effects mee te nemen in de 
game. Door gebruik te maken van sounds effects kan de interactie van de game 
nog duidelijker worden en daarmee wordt ons doel van de proof of concept in Unity 
nog meer bereikt. 

De online quiz die EUPHA vorig jaar zelf had gemaakt bestond uit 3 onderdelen. 
Health literacy, health promotion and Health knowlegde translation. Gedurende dit 
onderzoek is er een focus gelegd op het thema Health literacy. Voor de onderdelen 
die in dit onderzoek niet zijn uitgezocht zou ik aanbevelen dezelfde storyline te 
gebruiken in plaats van de oorspronkelijke online quiz. Er zijn veel thema’s die een 
belangrijke context creëren in het verhaal wat wij hebben bedacht. Daarbij zou je 
ook een connectie tussen de spellen kunnen maken als je de andere thema’s op 
dezelfde manier zou uitwerken. 
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Exploratie completed

Rewards
+337 XP. 

LEVEL UP!

1348/1348 XP.LVL. 2
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Bijlage 1: Brochure VS Serious game
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Bijlage 2: Survey
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Bijlage 3: Proof of concept part 1: Storyline
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Bijlage 4: Proof of concept part 2: Unity




