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Een paniekaanval is iets dat lange tijd heel onbekend was voor 
mij. Ik had er vaker over gehoord maar kon mij moeilijk voorstellen 
dat iemand tot het punt kon komen dat zij controle verliezen 
over hun eigen lichaam. Ik wist niet eens wat ik daarbij moest 

voorstellen. Totdat het mij ook is gebeurt….

Door de situatie waarin wij zijn beland sinds begin 2020 is mijn 
alledaagse leven net als de meeste anderen compleet verandert. 
In het begin was dit voor mij goed vol te houden maar langzaam 
begon het achteruit te gaan. De isolatie, weinig contacten met 
mijn vrienden en familie, weinig variatie in mijn omgeving, 
eenzaamheid en dan nog de prestatie druk die erbij komt om 
te blijven studeren en functioneren zoals daarvoor. Dit allemaal 
heeft ervoor gezorgd dat ik veel “anxiety” ging ervaren en deze 
opstapeling van emoties en frustraties heeft zich bij mij geuit in de 
vorm van paniekaanvallen. Ik weet dus hoe lastig en kwetsbaar 

een paniekaanval kan zijn. 

Een onderzoek doen over paniekaanvallen terwijl je zelf 
paniekaanvallen ervaart, was niet altijd zo handig geweest 
omdat ik constant mee bezig was. Aan de andere kant heeft dit 
veel inzichten opgeleverd en heb ik veel geleerd over mijzelf en 

hoe ik om moet gaan met mijn stress, angst en paniek.

VOORWOORD 
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Stress, burn-outs, angst en paniekaanvallen komen helaas steeds 
vaker voor in de maatschappij waarin wij leven. En hoge prestatie druk, 
wereldgebeurtenissen en maatschappelijke normen en waarden zorgen 
ervoor dat de stress die wij ervaren steeds meer wordt. Ook ik heb daar veel 
last van. Vooral nu gedurende deze onvoorspelbare pandemie wat ervoor 
heeft gezorgd dat onze alledaagse level drastisch is gaan veranderen. 

Muziek is altijd een middel geweest om mijzelf bezig te houden. Het zorgt 
voor afleiding en gezelschap. Omdat ik merk hoe het mijn emotionele en 
psychische toestand kan beïnvloeden en verbeteren, ben ik benieuwd hoe 
het gebruikt kan worden om ontspanning te creëren tijdens momenten van 
veel stress. In het begin wilde ik ook beeld toevoegen omdat ik als CMD’er 
graag met video werk. Ik zag dit als een passend moment om de twee te 
combineren. 

De vraag waarmee ik was begonnen was:

“Hoe kan muziek en beeld gecombineerd worden om een tool te 
ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens stress momenten om zo 

een rust moment te creëren voor de gebruiker?”

Hiervoor had ik onderzoek gedaan naar de rustgevende elementen van 
muziek een beeld. 
Voor muziek zijn er twee redenen waarom het rustgevend kan zijn:

1.Door de dopamine die vrijkomt tijdens het luisteren naar muziek. 
2.Ons lichaam reageert op de muzikale elementen die te horen zijn.  

Voor de het onderdeel beeld ben ik vijf categorieën tegengekomen die als 
rustgevend ervaren worden:

1. Groene landschappen.
2. Blauwe kleuren.
3. Zeeaanzichten.
4. Fractals. 
5. Schattige dieren.

Door experimenten uit te voeren heb ik dit getest om te kijken of ik rust kan 
ervaren bij deze elementen.

Dit gedeelte van mijn onderzoek samen met de experimenten heeft voor mij 
duidelijk gemaakt welke elementen rustgevend kunnen zijn. Maar het heeft 
ook duidelijk gemaakt dat niet alles automatisch rustgevend zal zijn. Muziek 
is universeel maar smaak is persoonlijk.

Stress is een te breed onderwerp met verschillende sub categorieën. 
Daarom besloot ik om mij te gaan focussen op paniekaanvallen. Dit heb ik 
gedaan omdat ik de laatste tijd steeds vaker paniekaanvallen ging ervaren. 

Tijdens mijn onderzoek had ik ervoor gekozen om jong volwassenen tussen 
de 20-30 jaar te nemen als mijn doelgroep.

Omdat ik nu meer wil gaan focussen op paniekaanval en muziek, en omdat 
ik mijzelf niet wil beperken in mijn eindontwerp, had ik besloten om het 
onderdeel “beeld” uit mijn onderzoek vraag te halen. 

De aangepaste vraag is nu:

“Hoe kan muziek gebruikt worden om een tool te creëren die mensen 
kunnen gebruiken om tot rust te komen tijdens een paniekaanval?”

Photo by Shifaaz shamoon on UnsplashPhoto by Thomas Kelley on Unsplash
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Omdat ik mij nu specifiek ga richten op paniekaanvallen was het natuurlijk 
van belang om eerst te snappen wat een paniekaanval precies is.

Spanning en angst kunnen lichamelijke klachten geven waardoor het 
lichaam stresshormonen zoals adrenaline aanmaakt. Het lichaam bereid 
zich zo voor om te reageren op een mogelijk gevaar. De symptomen zijn 
onderanderen: een snelle hartslag, hyperventilatie, het gevoel dat je lichaam 
het niet meer aan kan en het gevoel dat je gek wordt.

Door gesprekken te voeren en door een enquête op Reddit, heb ik inzichten 
gekregen van mijn doelgroep over hun paniekaanvallen en hoe zij die 
ervaren. De belangrijkste inzichten waren: 
• Negatieve gedachten tijdens een paniekaanval zorgen ervoor dat er nog 

meer paniek ontstaat.
• Tijdens een paniekaanval is het moeilijk om gestructureerd na te denken 

waardoor de negatieve gedachten niet aan de kant gezet kunnen 
worden.

• De meesten die zoeken iets van afleiding om niet meer te denken over 
hun paniek.

• Paniekaanvallen kunnen overal ervaren worden maar dit gebeurt vooral 
thuis.

• Soms is het een opbouwing en weten zij dat er een paniekaanval 
aankomt maar soms gebeurt het ook plotseling.

• Er wordt vaak gedacht dat zij dood gaan of ernstig ziek worden tijdens 
een paniekaanval.

De gesprekken samen met de survey 
hebben ervoor gezorgd dat ik beter 
begrijp wat de moeilijkheden zijn tijdens 
een paniekaanval. Verder heeft het mij 
bewust gemaakt dat de meeste mensen 
niet weten hoe zij om moeten gaan met 
hun paniekaanvallen.

Vervolgens heb ik een interview gedaan met 
muziek therapeut Jasperien van der Pasch. 
Wat ik uit mijn interview kon halen is dat 
muziektherapie heel erg gepersonaliseerd is. 
Er zijn wat basis technieken die kunnen helpen 
maar het is vooral belangrijk dat de patiënt iets 
doet wat bij hun persoonlijkheid en doelen past. 
Wat ook vooral belangrijk is bij paniek gevoelens 
is dat de patiënt het gevoel van controle heeft 
en dat de oefeningen laagdrempelig genoeg zijn 
om te doen tijdens een paniekaanval.  
Als laatst is het van belang dat er geen overprikkeling plaats vind. Te veel 
prikkels van buitenaf kan juist onrust creëren.

De drie belangrijkste onderdelen die nodig zijn om tot rust te komen en waar 
ik mij op wil gaan richten in mijn ontwerp zijn:
 1. Controle krijgen over eigen gedachten.
 2. Een goede en diepe ademhaling.
 3. Realiseren dat er geen echte gevaar is.

Voor mijn ontwerp wil ik iets maken waarmee mijn doelgroep mee kan 
oefenen om voorbereid te zijn op paniekaanvallen. Door het oefenen met 
bepaalde technieken kan het ook een preventief effect hebben. 

De ontwerpcriteria die ik had opgesteld voor mijn concept zijn:

Hiervoor had ik drie concepten bedacht. Door prototypen te maken en 
kritisch terug te kijken naar mijn criteria had ik een keuze gemaakt en had ik 
het volgende concept uitgekozen, uitgewerkt en getest.

• Ontwerp is gemaakt om mee te 
oefenen. 

• Ontwerp is laagdrempelig. 
• Ontwerp bevat een muziek element.
• Gebruiker oefent met controle over 

gedachten. 
• Gebruiker oefent met ademhaling. 
• Gebruiker bepaalt zelf hun tempo. 
• Gebruiker heeft controle over 

muziek. 
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Het concept:

Mijn idee is een pak kaarten om te oefenen met kalmerende technieken 
en gedachten om beter voorbereid te zijn op een paniekaanval. De 
gebruiker kan het utiliseren in stressvolle periodes maar vooral ook op 
rustige momenten. Mijn concept is niet bedoeld om op het moment van 
een paniekaanval te gebruiken (kan wel) maar eigenlijk op momenten 
waar de gebruiker een paar minuten pauze kan nemen in hun dag om de 
verschillende rustgevende technieken te verkennen. De bedoeling is dat de 
gebruiker dan voor zichzelf gaat ontdekken welke kaarten en technieken het 
best werken om tot rust te komen. Uiteindelijk kan een eigen samenstelling 
van kaarten gevormd worden waarmee de gebruiker regelmatig mee kan 
oefenen.

De kaarten zijn verdeeld in vijf categorieën:
 1. Ademhaling.
 2. Grounding oefeningen.
 3. Geruststellende berichten.
 4. Algemene tips.
 5. Kaarten om zelf in te vullen.

Als laatst wil nog een app ontwerpen waar de gebruikers hun zelf ingevulde 
kaarten met elkaar kunnen delen om steeds nieuwe technieken te hebben 
om mee te oefenenen.

Gebruik schema

Prototype kaarten

Panic attacks don’t last 
forever. Remind yourself 
that it will pass and that 
you will feel better again.

Your panic attacks won’t 
kill you or make you go 

crazy. 

Your body is capable of 
handling everything you 

are feeling.  

You have overcome this 
feeling before.

 You are strong enough 
to handle your emotions, 
and the anxiety attack 

will not last long.

Your body will make sure 
you return to a balanced, 

calm state, no matter 
how much your mind is 
trying to convince you it 

won’t.

Take a moment to 
identify:

5 things you can see.
4 things you can feel.
3 things you can hear.
2 things you can smell.
1 thing you can taste.

Pick up an object and 
describe it in detail. 
Describe its color, 

texture, size, weight, 
scent, and any other 
qualities you notice.

Think of a category or 
subject and name one 
thing for each letter of 

the alphabet.

Example:
FOOD - Apple, Bread, 

Carrot....

Look around you and try 
to name all the objects 

you see.

Maintain a good posture:
 

pull your shoulders back, 
stand or sit with your 

feet apart, and open your 
chest. Good posture 

helps you breath better. 

Practice with breathing.

Inhale through the nose 
and out the mouth. Make 

sure you are breathing 
with your belly. 

•Sit down in a chair and 
relax the neck and shoulder 

muscles.

•Breathe in slowly through 
the nose while keeping the 
mouth closed. Inhale for 2 

seconds.

•Pucker or purse the lips, as 
if whistling or blowing out a 

candle. Exhale slowly for 
4-6 seconds.

Repeat the above steps.

Don’t push the anxiety 
away. 

Be aware of what you 
are feeling. Ignoring your 
emotions and thoughts 
will only make it worse 

over time.

Moving around releases 
hormones called 

endorphins that relax the 
body and improve mood. 

Taking up regular 
exercise can help reduce 
anxiety over time, which 
may lead to a reduction 

in the number or severity 
of panic attacks.

Find a peaceful spot to 
calm down and ride out 
the panic attack. Sitting 

in a quiet place will 
create some mental 

space, and it will make it 
easier to focus on 

breathing and calming 
down.

Music can be a great way to calm 
down. Browse through the playlist 
and find out what music helps you 

to relax.

You can try listening to these 
songs while practicing with the 

deck of cards or any other time of 
the day you might want some 

extra help feeling relaxed. 

If none of the songs are relaxing 
to you, don’t worry. Not everyone 
experiences music the same way. 

These are just a few options.

Scan the back of this card for the 
playlist.

It is important to remind 
ourselves that panic attacks 

are not dangerous and 
unmanagable.

By practicing with reassuring 
thought you can more easily 
calm yourself down during
or before a panic attack.  

Grounding techniques help 
control panic and anxiety 

symptoms by turning attention 
away from thoughts, 

memories, or worries, and 
refocusing on the present 

moment. 

The idea is to make yourself 
think about something other 
than your anxiety and panic.

This creates a sense of comfort 
because you feel more in 
control of the situation. 

Deep breathing is one of the 
best ways to lower anxiety in 

the body.

Symptoms such as increased 
heart rate, fast breathing, and 

high blood pressure, all 
decrease as you breathe deeply 

to relax.

Breathing exercises are easy to 
learn and you can do them 

whenever you want.

Practice with different 
breathing exercises to see 
what works best for you.

This deck of cards is made for 
anyone who wants to practice 

with different methods of dealing 
with anxiety and panic attacks. 

There are many different ways of 
calming ourselves down during a 
panic attack. This deck provides 
a variety of different techniques 

to familiarize and practice with in 
order to better be able to handle 

anxiety and panic attacks.

It is up to you to decide what 
works for you and what doesn’t. 

The cards can also be used 
during a panic attack as a guide 

to try and calm yourself down 
again.

Reassuring thoughts 
on panic attacks

General tips for panic
 attacks 

Breathing 
exercises

Grounding 
techniques 

On these empty cards you can 
write down any other method 

that works for you. 

This way you can always have 
something to look back to in 

case you want to practice 
with this method or if you 

want to remember what has 
helped you in the past. 
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Tijdens het testen van de kaarten hebben de testpersonen aangegeven dat 
zij meer kaarten zouden willen hebben om meer variatie te krijgen tussen de 
verschillende technieken. In mijn eindontwerp wil ik per categorie vier extra 
kaarten toevoegen om zo meer variatie te creëren. Daarnaast wil ik een app 
maken die  bij de kaarten hoort. De app is bedoeld om nieuwe technieken te 
vinden waarmee de gebruikers mee kunnen oefenen. 

In de app kunnen gebruikers de zelf ingevulde kaarten uit hun stapel met 
elkaar delen. De gebruikers kunnen dan de verschillende technieken van 
anderen bekijken en eventueel toevoegen aan hun eigen stapel kaarten door 
de berichten van anderen over te nemen op de lege kaarten in hun fysieke 
stapel kaarten. Zo wil ik ervoor zorgen dat er steeds nieuwe technieken zijn 
om mee te oefenen.

9:41 AM9:41 AM

Accept messages from others?

Hi, can you help me understand you card...

ON

||KIM||

What do you mean when you say...

||Jazid||

How often do you do this exerci...
||Oliver||

Sed ut perspiciatis omnis.

Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur.

Monday, 10:40 am

Say something…

KIM

9:41 AM

Use cold water 
on your face 
and feel the 
sensation.

9:41 AM

Imagine your 
anxiety being a 

ball that you 
can hold in your 

hands. Now 
push it forward 
and away from 

your body.

9:41 AM

...
Tap to start typing

9:41 AM

Hold your 
breath to 

increase CO2 
in the 

bloodstream.

Do you want to upload this card?

1. Upload pagina: Hier 
kunnen gebruikers hun 
zelf ingevulde kaarten 

over typen en uploaden 
in de app.

2. Browse pagina: Hier 
komen gebruikers de 
verschillende kaarten 
van anderen tegen. 

3. Favorites pagina: Als de 
gebruiker een kaart wilt 

bewaren kan dit door 
het hart symbool op een 
kaart te drukken. Deze 
kaarten kunnen in de 

“favorites” pagina terug 
gevonden worden.

4. Chat pagina: Hier kunnen 
gebruikers met elkaar 

communiceren over de kaarten 
die zij hebben geupload. Voor 

bijvoorbeeld extra uitleg of andere 
vragen.

Visuals app
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Hoe kan muziek en beeld gecombineerd worden om een 
tool te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens stress 

momenten om zo een rust moment te creëren voor de 
gebruiker?

 1. Wat voor effecten heeft muziek en beeld op ons 
lichaam?

 2. Welke eigenschappen van muziek zijn bepalend 
voor stressvermindering?

 3. Is muziek voor iedereen rustgevend?

 4. Welke beelden werken het best tegen het 
verminderen van stress?

Bij dit eerste gedeelte heb ik vooral deskresearch gedaan om 
zo te kunnen oriënteren en mijn kennis te verrijken over dit 

onderdeel.

Burn-out en overspannenheid zijn stress-gerelateerde 
aandoeningen waarbij verschillende klachten optreden zoals 

vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele labiliteit. In 2019 
wordt er geschat dat er rond de 254,500 mensen zijn die 

overspanning ervaren. [1]

Vooral onder jongeren wordt er veel stress ervaren, volgens 
onderzoek is de reden  hiervoor te onderhalen uit verschillende 

factoren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: [2] 
 • Verwachtingen van ouders en/of leeftijdsgenoten.
 • Hoge druk om te presteren en in één keer alles ‘goed’ 

doen.
 • Overheidsbeleid. (Leenstelsel)
 • Maatschappelijke normen/waarden.
 • Gebeurtenissen in de wereld. (klimaat, oorlog, geweld, 

politiek)
 • Thuis situatie.

Muziek is een medium die heel stress verlagend kan zijn en 
het lichaam kan helpen om tot rust te komen. Muziek luisteren 
is voor mij een manier om mijzelf bezig te houden. Het zorgt 
voor afleiding op momenten waar het nodig is en het geeft 
mij het gevoel dat ik niet alleen ben. Omdat ik merk hoe het 
mijn emotionele en psychische toestand kan beïnvloeden en 

verbeteren ben ik benieuwd wat voor effecten het nog meer kan 
hebben op ons lichaam. En op welke manieren het toegepast kan 
worden om ons leven te kunnen verrijken/ verbeteren. Vooral als 

het gaat om stress en overspannenheid. 

Ik weet ook dat bepaalde beelden heel rustgevend kunnen zijn 
en omdat ik graag met video werk, dacht ik dat het een passend 
idee zou zijn om deze twee met elkaar te combineren. Ik wil als 

eerst gaan onderzoeken wat voor effect muziek en beeld precies 
kunnen hebben op het verminderen van stress en om tot rust te 

komen.

VRAAGSTUK 1.0
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Meestal als het ik aan rustgevend muziek denk, dan denk ik aan bepaalde 
videos op youtube die gemaakt zijn om te kunnen focussen tijdens het studeren. 
Het zijn vaak hele lange piano stukken of een compilatie van lo-fi hip hop beats 
of zweverig ambiance muziek. 
Ik vroeg mij af waarom het altijd specifiek zulke soorten nummers zijn. Wat 
maakt een bepaald soort muziek wel rustgevend en de ander niet…? 

Ik ben erachter gekomen dat er twee redenen zijn waarom muziek als 
rustgevend ervaren kan worden. 
1. Door de verlaging van de hartslag. 
2. Doordat dopamine vrij komt.

ZOALS DEZE: shorturl.at/qyHXZ
EN DEZE: shorturl.at/imDG0
OOK DEZE: shorturl.at/yOS07

Ons lichaam is heel reactief op onze omgeving waardoor wij onbewust aan 
gaan passen. Deze aanpassingen hebben effecten op de rest van ons lichaam. 
Als muziek wordt geluisterd met een lage bpm past ons lichaam zich daar aan. 
Door een langzamere ritme gaat ons lichaam langzamer ademhalen wat ervoor 
gaat zorgen dat onze hartslag naar beneden gaat. Bij een lage hartslag gaan 
de spieren zich ontspannen waardoor de rest van het lichaam zich rustiger door 
gaat voelen.[6] 

Ik ging vervolgens opzoek naar welke soorten muziek en welke muzikale 
eigenschappen precies als rustgevend ervaren worden.

De rustgevende eigenschappen van muziek zijn: [7][8]
1. Muziek met een lage bpm, ideaal tussen de 60 en 70 bpm: het is hiervoor al 

benoemd dat het rustige tempo van de muziek ervoor zorgt dat de ademhaling 
langzamer wordt waardoor de hartslag daalt en ons lichaam hierdoor gaat 
ontspannen. 

2. Muziek in mineur: dit is meestal piano muziek die relatief langzaam is. Muziek 
in mineur wordt vaak ook als verdrietig en emotioneel ervaren.

3. Muziek met een herhalende terugkerend patroon: door de herhaling weet ons 
lichaam wat die kan verwachten en dat zorgt voor een gevoel van controle. 

4. Bepaalde soorten instrumenten zoals:  
          • Keltische snaar instrumenten. 
 • “Native American” snaar instrumenten. 
 • Snaar instrumenten uit India.
 • Drums. 
 • Fluiten.
5. Natuurgeluiden zoals:
 • Bos geluiden. 
 • Zee geluiden. 
 • Storm geluiden. 
6. Vertraging in een nummer:Er is een nummer gemaakt die heet “weightless”. 

Dit nummer is speciaal gemaakt samen met geluidstherapeuten om het meest 
rustgevend nummer ooit te zijn. Hierin wordt het ritme van de muziek geleidelijk 
vertraagd van 60 bpm naar 50 bpm wat als rustgevend wordt ervaren. 

7. Live muziek. 

Dit zijn dus allemaal elementen uit de muziek die ervoor zorgen dat ons lichaam 
zich rustiger door gaat voelen. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de 
rustgevende youtube videos steeds piano, lo-fi hiphop en ambiance muziek zijn. 
Deze hebben allemaal rustgevende elementen zoals een lage BPM, herhalende 
patronen, drums en andere rustgevende instrumenten. 

MUZIEKMUZIEKMUZIEK

Een reden waarom mensen zich gaan ontspannen is door dopamine die vrijkomt 
in het lichaam. Dopamine zorgt ervoor dat wij plezier en beloning beleven en dat 
wij ons gemotiveerd gaan voelen. Andere activiteiten waar dopamine vrij komt 
zijn bijvoorbeeld: sporten, slapen en meditatie. Bij muziek gebeurt dit als de 
luisteraar een nummer luistert die zij heel leuk vinden. [3], [4]

Een tweede reden waarom dopamine vrij kan komen is als de gebruiker de 
zogenaamde “muzikale chills” ervaart. Sommige mensen krijgen kriebels in hun 
rug of kippenvel als zij naar bepaalde momenten in een nummer luisteren. Door 
wie en waarom dit precies ervaren wordt is niet helmaal duidelijk maar het heeft 
te maken met een verwachting die je hersen maakt die vervolgens gerealiseerd 
wordt. Dit is iets wat niet iedereen ervaart en is moeilijk na te bootsen. [5]

REDEN 1

REDEN 2
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BEELDBEELDBEELD
Nu ik mij had verdiept in muziek wil ik ook achter komen welke soorten beelden 
als rustgevend ervaren worden. 

Tijdens mijn deskresearch naar rustgevende beelden kwam ik steeds dezelfde 
categorieën tegen. Verschillende artikelen en onderzoeken wijzen ernaar dat de 
meest rustgevende beelden in vijf categorieën geplaatst kunnen worden:

 1. Groene landschappen. [9]
 2. Blauwe kleuren. [10]
 3. Zeeaanzicht. [11]
 4. Fractals. [12]
 5. Schattige dieren. [13]

Verder had ik gelezen dat Marco Duoma in zijn project “stille beelden” vertraging 
en abstractie gebruikt om zijn videos meer rustgevend te maken en om zo tijd en 
ruimte los te kunnen laten. 

Photo by Shifaaz shamoon on UnsplashPhoto by Thomas Kelley on Unsplash

Photo by Christian Gabi on Unsplash

Photo by Kerin Gedge on Unsplash Photo by Kerin Gedge on Unsplash
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Nu dat ik informatie had verzameld over de rustgevende factoren wat betreft 
muziek en beeld, wilde ik dit gaan testen om het te kunnen ervaren en om voor 
mijzelf te bepalen of ik het rustgevend vind of niet. Dit ging ik testen door mijn 
hartslag te meten tijdens het luisteren en zien.
Tijdens mijn onderzoek naar rustgevend muziek ben ik tien nummers 
tegengekomen die volgens de wetenschap de meest rustgevende nummers zijn. 
[15]

Hiervan heb ik een afspeellijst gevonden die ik gebruikte tijdens het testen. 
Daarna had ik vijf videos op youtube opgezocht van rustgevende beelden, 
elk uit een ander categorie (groene landschappen, blauwe kleuren, fractals, 
zeeaanzicht en schattige dieren) om op hetzelfde manier met beeld te gaan 
testen.

HARTSLAG EXPERIMENTHARTSLAG EXPERIMENTHARTSLAG EXPERIMENT
GROENE LANDSCHAP

BLAUWE BEELDEN

FRACTALS

ZEEAANZICHT

SCHATTIGE DIEREN
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RESULTATENRESULTATENRESULTATEN
Muziek

Voor elk nummer die ik ging luisteren had ik eerst mijn hartslag gemeten met een 
oximeter om zo een beginstand te hebben. Vervolgens ben ik de nummers gaan 

luisteren en had ik gekeken of mijn hartslag tijdens het luisteren veranderde 
of niet. Uit de tien nummers waren het maar drie waarvan ik merkte dan mijn 

hartslag naar beneden ging.

‘’Hoewel ik verandering in mijn 
hartslag merkte had ik verwacht dat 
meerdere nummers voor een hartslag 
verlaging zouden zorgen. Tijdens het 
luisteren had ik gemerkt dat ik heel 
erg afgeleid raakte door mijn eigen 
gedachten waardoor ik moeilijk tot 

rust kon komen.

Door de test realiseerde ik dat muziek 
met tekst voor mij niet rustgevend 
was. De tekst zorgde ervoor dat ik 
minder ging focussen op de muziek 
en meer op het verhaal waardoor ik 

afgeleid van raakte.’’

Videos

Ook bij de videos had ik de oximeter gebruikt om mijn hartslag in de gaten te 
houden. Omdat ik alleen wilde focussen op beeld had ik de videos op mute gezet 

om zo niet beïnvloed te worden door de muziek en de geluiden.

Uit de vijf categorieën zorgden drie videos voor een verlaging in mijn hartslag. Dit 
waren de categorieën: groene landschappen, blauwe kleuren en zeeaanzicht.

“Tijdens het kijken had ik gemerkt dat 
ik bij de rustgevende videos na te lang 
kijken afgeleid raakte. Omdat de beelden 
niet heel spannend zijn is het na een 
tijdje niet meer plezierlijk om naar te 
kijken waardoor ik over andere dingen na 

ging denken. 

Een reden waardoor ik geen rust kreeg 
door het kijken naar schattige dieren 
was omdat het soms te actief was. Er 

was veel beweging en het kwam vaak niet 
rustgevend over.”

13



[EXPERIMENT 2]
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Als vervolg experiment ging ik proberen om zelf rustgevende videos te 
editten door de rustgevende beelden te combineren met rustgevend muziek. 
Ik had ervoor gekozen om bosbeelden en blauwe beelden (vooral oceaan) te 
combineren met rustig piano muziek.

Met dit experiment wilde ik vooral kijken hoe makkelijk het is om beeld en muziek 
te combineren. Ik wilde kijken hoe het eruit zou kunnen zien. Dit experiment was 
meer bedoelt als een mogelijke begin stap tot mijn eindontwerp. 

De resultaten waren positief. Ik ervaarde de videos als rustgevend en merkte 
dat ik in een trance-achtige staat terecht kwam tijdens het kijken en luisteren. 
Ook anderen aan wie ik de video liet zien gaven aan dat zij een rustig gevoel bij 
kregen.

Video 1:  shorturl.at/xAK49

Video 2: shorturl.at/gFIO1

VIDEO EXPERIMENTVIDEO EXPERIMENTVIDEO EXPERIMENT

“Ha nice, hier hou ik echt van 
ik wordt helemaal zen bij dit 

soort videos”

-Sanne 

“I would love to just have 
videos like these playing in 
the background at my house 

the whole day. Like different 
ones though. Not the same two 

videos”

-Farijn 

“Het geeft een kalmerend 
gevoel maar ook een beetje 
intens. By de tweede video 
(bosbeelden) werd het muziek 
even iets meer dramatisch en 
de beelden gingen erin mee. 
Het voelde daardoor als een 
soort abstract verhaal ”

-Luke

“Ik ben niet altijd fan van 
piano muziek maar gecombineerd 
met de beelden was het toch 
een andere ervaring. Ik had 
geen specifieke gevoelens 
erbij maar ik zat er wel in 

tijdens het kijken ”

-Peter 
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CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE

Dit gedeelte van mijn onderzoek samen met de experimenten 
heeft voor mij duidelijk gemaakt welke elementen rustgevend 
kunnen zijn maar ook dat niet alles automatisch rustgevend 

zal zijn. Muziek is universeel maar smaak is persoonlijk. Als de 
gebruiker zelf het muziek vervelend of te afleidend vind, dan 
zal er geen ontspanning of rust ontstaan. Dit heb ik later ook 
met Jasperien van der Pasch (muziektherapeute) besproken.
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VRAAGSTUK 1.1

Stress als onderwerp voor mijn onderzoek was voor mij nog 
te iets te breed. Ik ben gaan kijken wat voor stress voor mij 
het meest interessant leek. Om hierachter te komen heb ik 

mindmaps gemaakt over stress factoren die ik zelf meemaak. 
(zie bijlage 1)

Ik had besloten om mij te richten op paniekaanvallen omdat 
ik dit steeds vaker ging ervaren. Graag zou ik hiervoor 
iets willen ontwerpen die zou kunnen helpen bij een 

paniekaanval.

Paniekaanvallen komen vaker voor dan ik had verwacht. Het 
probleem is alleen veel mensen hebben het niet over hun 

stress, angsten en paniekaanvallen. Het is schaamte.  Het is 
zwakte. Het is overdreven….Maar het is vooral menselijk. 

Ik had ervoor gekozen om mij te richten op jong volwassenen 
tussen de 20-30 jaar oud. Dit is een levens fase vol 

onzekerheden en twijfels over de toekomst waardoor er veel 
angst en paniek ervaren kan worden.

Hoe kan muziek gebruikt worden om een tool te creëren 
die mensen kunnen gebruiken bij een paniekaanval om 

zichzelf te helpen om tot rust te komen?

 1. Wat is een paniekaanval?

 2. Welke symptomen horen bij een paniekaanval?

 3. Hoe kan muziek gebruikt worden tijdens 
paniekaanvallen?

 4. Welke bestaande methodes zijn er om tot rust te 
komen bij een paniekaanval?

In de tweede gedeelte van mijn onderzoek heb ik mij vooral 
gefocust op paniekaanvallen, hoe anderen deze ervaren en 
wat er al bestaat qua tools en technieken. Ook had ik besloten 
om “beeld” uit mijn onderzoekvraag te halen om mij meer te 
focussen op muziek en om mijzelf minder te beperken in mijn 

onderzoek en ontwerp.
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WAT IS EEN 
PANIEKAANVAL?

Om te beginnen was het belangrijk dat ik precies begreep wat een 
paniekaanval eigenlijk is en waardoor die veroorzaakt kan worden. 
Op thuisarts.nl was dit goed uitgelegd. Hieronder heb ik het in het kort 
samengevat wat op de website allemaal vertelt wordt.[16]

De reden waarom iemand een paniekaanval krijgt verschilt per persoon. 
Sommige veel voorkomende redenen zijn: Op hun website geven zij ook wat tips over paniekaanvallen.

Spanning en angst kunnen lichamelijke klachten geven waardoor het 
lichaam stresshormonen zoals adrenaline aanmaakt. Het lichaam bereid 
zich zo voor om te reageren op een mogelijk gevaar. Hierdoor verschijnen 
verschillende symptomen die onprettig worden ervaren. 

Niet iedereen krijgt dezelfde symptomen. Één symptoom kan overheersend 
zijn maar het kan ook een combinatie zijn van meerdere. Een paniekaanval 
kan een paar minuten tot anderhalf uur duren.

Heel erg schrikken bij een gevaarlijke situatie.

Je denkt dat er gevaar is terwijl dat niet zo is. 

Door klachten die bij spanning horen zoals snelle hartklopping, 
zweet en snelle ademhaling gaan mensen denken dat zij ernstig 
ziek zijn of een hartaanval krijgen.  

Kans op een paniekaanval wordt groter door stress en moeheid.

Veel cafeïne drinken kan de lichamelijke klachten van angst erger 
maken.

Probeer rustig te ademen.

Zoek afleiding om minder op te letten op de ademhaling en 
hartslag ( loop naar buiten, hardop lezen, beweging ).

Het helpt om te weten dat de paniek na 60 - 90 minuten 
minder wordt.

Het helpt ook om te weten dat de klachten niet gevaarlijk 
zijn en vanzelf overgaan.

Bij vrees voor nog een paniekaanval. De spanning om niet nog een 
keer een paniekaanval te krijgen kan er juist voor zorgen dat dit wel 
gebeurt. 

Snelle hartslag.

Duizeligheid. 

Hyperventilatie. 

Benauwd gevoel.

Misselijkheid.

Gevoel dat je omgeving anders eruit ziet.

Het gevoel dat je de controle over jezelf verliest, gek 
wordt of doodgaat.

Je voelt alsof je lichaam het niet meer aan kan.

En nadenken lukt niet meer zo goed.

Zweten.

Beven.

Tintelingen in handen of voeten.

Droge mond.

Maagpijn, overgeven, diarree.

HOE KOMT HET? Wat voor advies 
wordt er gegeven?

Video met
uitleg op hun 

website

“Als de angst “Als de angst 
de baas wordt de baas wordt 
over u, dan over u, dan 
heeft u een heeft u een 
paniekaanval”paniekaanval”
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Podcast: 
Unlocking us with Brené Brown
Brené Brown is een onderzoek professor bij de universiteit van Houston en man-
agement professor bij de universiteit van Texas. Zij heeft de laatste twintig jaren 
moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie onderzocht en heeft nu haar eigen 
spotify podcast genaamd: Unlocking Us.

In haar podcast had zij Emily en Amelia Nagoski uitgenodigd om te praten over 
hun boek “Burnout: the secret to unlocking the stress cycle”. Drs. Emily Nagoki is 
een sex opvoeder en Drs. Amelia Nagoski is een professor en muziek coördinator 
bij Western New England universiteit. In de podcast hebben zij het over burnouts 
en hoe ons lichaam op zulke stress reageert. Hieruit heb ik veel inzichtelijke en 
bruikbare informatie gehaald. 

Het meest belangrijke wat zij willen overbrengen is dat wij de stress cyclus 
compleet moeten maken. Wij moeten met ons lichaam communiceren dat wij niet 
meer gestresst zijn. Als je stressniveau de beschikbare middelen om je stress te 
verwijderen overtreft, dan zal het blijven opbouwen. 

Zij leggen uit dat mensen uit instinct op 3 manieren kunnen reageren op gevaar. 
“Fight - Flight - Freeze”. Vechten, vluchten en vriezen dus. Bij te veel stress denkt 
het lichaam dat het in gevaar is en wordt de “freeze” respons ingeschakeld. Omdat 
wij ons schamen en onze stress en angst als zwakte zien geven wij onszelf geen 
tijd om deze reactie op “gevaar” te verwerken waardoor het alleen maar erger 
wordt. 

Wat zeggen zij om te doen om deze stress cyclus af te maken? Dat lees je hier:

Beweging/ fysieke activiteiten: 
lopen, rennen, fietsen, dansen. Het 
kan ook heel simpel zijn zoals je 
lichaam aanspannen en langzaam 

weer ontspannen. 

Ademhaling: diepe ademhaling en 
volledig uitademen. Zij vertellen dat 
wij onderschatten hoeveel invloed 
onze ademhaling op ons lichaam 

heeft. 

Affectie: fysiek contact bij iemand 
waarmee jij je veilig mee voelt kan 
veel voor je stress doen. Bijvoorbeeld 
20 seconden knuffelen met iemand 
in een veilige context zorgt ervoor 

dat wij ons veilig gaan voelen. 

Huilen: zij omschrijven huilen als de 
“physical expression of stress”. Als 
je het toelaat dat eindig je de stress 
cyclus. Bij het huilen raden ze aan 
dat je je focust op de sensatie van 

huilen en niet de reden ervoor. 

Creatieve uitingen: Je kan je 
gevoelens en stress uiten door te 

gaan creëren.

Positieve sociale interacties: contact 
en interactie opzoeken bij anderen 

helpt ons lichaam veilig voelen. 

   foto: Emily & Amelia Nagoski

“The body 
speaks body 
language”
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“The way i would describe 
it feels is my brain starts 
glitching kind of and I cant 
keep a straight thought for 

long.”

“Maar ik denk niet echt iets 
op zo een moment. Ik denk 
alleen maar ik moet even weg, 

iets anders gaan doen.“

“En ik denk waarom doe ik dit 
tegen mezelf? Denk gewoon 

aan leuke dingen.”

“Usually the thought I have are: 
this is so unnecessary, why am I 
putting myself through this? Its 
like I can watch it happening but 
I cant do anything about it. Like 
I’m aware of it and I’m like this 
is so dumb why cant I stop doing 

it?”

IN GESPREK MET DE 
DOELGROEP
Als vervolgstap was het voor mij van belang om anderen te spreken over 
hun paniekaanvallen. Tot nu toe heb ik mij vooral gericht op desk research 
en assumpties uit mijn eigen ervaring ermee. Dus ben ik gesprekken gaan 
voeren met personen die ook paniekaanvallen hebben gehad of die nog 
steeds last hebben van paniekaanvallen. 
Door dit te doen kan ik hun ervaringen vergelijken om meer inzicht te 
krijgen over dit onderwerp. De volledige interviews zijn te vinden in de 
bijlage. (zie bijlage 2)

Uit de interviews met mijn doelgroep realiseerde ik dat de negatieve 
gedachten die zij hebben tijdens een paniekaanval het gevoel van paniek 
gaat versterken. Omdat ze bewust zijn van hun paniekaanval maar niet 
weten hoe ermee om te gaan wordt er een negatieve zelfbeeld over 
zichzelf geschetst.  Gedachten zoals “waarom ben ik zo?” en “waarom doe 
ik dit mezelf aan?” zorgen voor meer frustratie en onzekerheid waardoor 
ze juist onrustiger door wordt. 

Verder is het moeilijk om geordend na te denken tijdens een paniekaanval 
waardoor het lastig wordt om deze negatieve gedachten aan de kant te 
zetten. Tijdens de gesprekken kwam het vaker voor dat afleiding zoeken 
een goeie manier was om de negatieve gedachten even op zij te leggen. 
Naast afleiding en diep ademhaling hadden de mensen waarmee ik had 
gesproken geen andere methodes die zij gebruiken om tot rust te komen.

“ Maar het is dus niet een 
specifieke taak die ervoor 
zorgt dat het gebeurt maar op 
een gegeven moment verlies je 

controle. ”

“ Ik denk niet dat ik over 
iets nadenk. It’s just 

misery.”

“ Ja dat is het hele ding, je kan 
je gedachten niet verzamelen de enige 
gedachten die er zijn is: waarom ben 
ik zo? waarom gebeurt dit? waarom kan 

ik niet stoppen met huilen?

“ I kind of force my brain to 
take a moment and NOT think 
about that thing anymore.”
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Na de interviews met de drie personen uit mijn doelgroep wilde ik alsnog meer 
weten over hoe anderen hun paniekaanvallen ervaren. Hiervoor heb ik een 
enquête op Google Forms gemaakt om zo meerdere mensen te kunnen bereiken. 
In deze enquête had ik de volgende vragen gesteld:

Waar ervaar je de meeste paniekaanvallen?
En waar was je laatste paniekaanval?                —> Met deze vragen wil ik 
erachter komen waar de meeste paniekaanvallen worden ervaren om zo een 
locatie te hebben als context voor mijn ontwerp.

Wat was de reden voor je laatste paniekaanval? —> Hierbij wil ik kijken of 
mensen vergelijkbare redenen hebben of of het steeds gaat om iets dat heel 
persoonlijk is. 

Welke gedachten gaan door je hoofd 
tijdens een paniekaanval? —> De reden 
voor deze vraag was om te ontdekken 
hoe anderen over hun paniekaanvallen 
denken : wat hun onzekerheden zijn op 
het moment en welke gedachtegang er 
op het moment gebeurt. 

Hoe probeer je rustig te blijven tijdens 
een paniekaanval? —> Deze vraag 
was om te bepalen of anderen al een 
oplossing hebben om zichzelf rustig te 
houden maar ook om de verschillende 
methodes van anderen te kennen. 

Omdat ik zelf niet genoeg mensen kenden om de enquête in te vullen, besloot ik 
om mijn survey op Reddit te plaatsen in de subgroep r/PanicAttacks. Hierdoor 
kon ik een bredere publiek bereiken van mensen die ervaring hebben met 
paniekaanvallen door hun eigen belevenissen ermee. 

De resultaten had ik verzameld en een overzicht gemaakt van de verkregen 
antwoorden. (zie bijlage 3)

Uit mijn survey kwam ik erachter dat paniekaanvallen overal ervaren kunnen 
worden maar dat de meesten dit thuis ervaren. Het kan een opbouwing zijn 
van verschillende elementen zoals stress, ziekte of doordat iemand zich in een 
situatie bevind dat als onprettig word ervaren. Daarnaast kan het ook getriggerd 
zijn door iets specifieks. 

De gedachten die mensen hebben tijdens een paniekaanval zijn voornamelijk 
heel negatief. Hoewel sommigen zich rustig proberen te houden lukt dit niet 
altijd. Vaak wordt er gedacht dat zij dood gaan of gek worden. Doordat 
hartkloppingen een symptoom is van paniekaanvallen denken meerdere mensen 
dat zij hierdoor een hartaanval gaan krijgen. 
Velen gaven aan dat zij vooral focussen op hun ademhaling om deze onder 
controle te krijgen. Daarnaast werden ook dingen zoals ‘grounding’, beweging, 
afleiding en medicatie benoemd. 

De enquête heeft ervoor gezorgd dat ik beter begrijp wat de moeilijkheden van 
anderen zijn tijdens een paniekaanval. Het heeft mij bewust van gemaakt dat 
meerdere mensen dit ervaren en dat velen er nog niet goed mee om kunnen 
gaan. 

ENQUÊTE
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WAT IS GROUNDING
Uit mijn enquête ben ik de term “grounding” tegengekomen. Dit was een term 
dat voor mij nog niet bekend was dus besloot ik om dit te onderzoeken om te 
begrijpen wat het precies is en waarom het gebruikt wordt bij paniekaanvallen. 

Grounding oefeningen zijn coping-strategieën die helpen om paniekaanvallen, 
angst, traumatische herinneringen en overheersende emoties te beheren. Tijdens 
een paniekaanval kan het lastig worden om je gedachten te ordenen omdat de 
paniek overheersend is. De bedoeling van een grounding oefening is om weg 
te stappen van de negatieve gedachten en te focussen op het heden. Dit doe 
je door jezelf af te leiden doormiddel van de verschillende zintuigen. Door te 
focussen op wat er te observeren is in het heden kunnen de andere gedachten 
losgelaten worden. [17] [18]

Uit mijn enquête had ik gelezen dat er tijdens een paniekaanval veel negatieve 
gedachten voorkomen. Ook uit de gesprekken die ik had gevoerd kon ik merken 
dat de overheersende negatieve gedachten ervoor gingen zorgen dat er juist 
meer paniek ontstond. Grounding oefeningen zou dus een nuttige onderdeel 
kunnen zijn in mijn eindontwerp omdat het een belangrijk onderdeel van 
paniekaanvallen aanpakt. 
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INTERVIEW MUZIEKTHERAPEUT
Gedurende mijn vooronderzoek had ik gelezen dat muziek als therapie gebruikt 
kan worden om stress en paniekaanvallen te verminderen.
Een muziektherapeut die zet muziek in om anderen te helpen. Muziek wordt 
gebruikt om dingen te oefenen die in het dagelijks leven belangrijk zijn om 
te kunnen. Bijvoorbeeld om jezelf te laten horen of om herinneringen uit het 
verleden op te roepen.

Ik had wel wat algemene informatie gevonden over muziektherapie en hoe 
het kan helpen maar het was voor mij nog een beetje vaag en onduidelijk 
hoe muziek kan helpen bij specifiek paniekaanvallen. Hierdoor had ik contact 
opgenomen men Jasperien van der Pasch, een muziektherapeute bij de Wever 
in Tilburg. Hieronder staat samengevat de relevante antwoorden die voor mij 
belangrijk waren geweest voor mijn onderzoek en ontwerp . Zie bijlage 4 voor 
het volledige interview. 

1.  Hoe ik het begrijp door wat vooronderzoek die 
ik had gedaan hoef je dus helemaal niet muzikaal 
ingesteld te zijn om te kunnen profiteren van 
muziektherapie, klopt dit?

“Nee klopt, soms is dat juist een reden om geen 
muziektherapie te doen. Ik had ook iemand gehad 
die echt een musicus was en die heeft hele andere 

associaties met muziek en dan is het misschien 
lastig om muziek in te zetten als hulp middel omdat 

het iemand werk was.
…

Ik denk wat voor jou onderzoek ook belangrijk is om 
te beseffen is dat muziek voor iedereen iets anders 
kan betekenen dat kan je niet van buitenaf bepalen 

wat muziek voor jou betekent.”

2.  Ik had gelezen dat er behandelingen zijn 
voor mensen die veel stress ervaren. Zijn er ook 
behandelingen die zich specifiek focussen op 
paniekaanvallen?

“Vaak ga ik dan djembe spelen met mensen omdat 
je je zelf moet overgeven aan een cadans en dat 
je dan minder moet gaan nadenken en veel meer 

gaan doen en dat heeft mensen meestal geholpen 
met die stress van ‘ik moet iets en ik moet het goed 
kunnen’… Het gaat ook vaak met de behoefte om 
iets perfect te kunnen. In dat djembe spelen kan 
iemand dan iets ervaren van ‘oh ja ik moet juist 

loslaten om die beat goed vast te kunnen houden’.”

3.  Is actief bezig zijn met muziek beter dan 
passief mee bezig zijn? Dan bedoel ik iets doen vs 
alleen luisteren.

“Ik denk dat als je iets actiefs gaat doen dat je dan 
meer afgeleid wordt van je eigen gedachte en het 

geeft je meer grip omdat je iets gaat doen. Het 
gaat over controle. Je moet opzoek gaan naar iets 

waardoor iemand controle krijgt zonder dat die zich 
helemaal vastzet aan die negatieve gedachten.”

5.  Zijn er methodes die gebruikt worden om de 
ademhaling onder controle te krijgen?

“Bijvoorbeeld dat je goed gaat uitademen, dus dat je 
helemaal uitademt en dat je rustig inademt. En soms 
lukt het uitademen niet en dan kan je met een toon 
uitademen of blazen in een muziek instrument. Dan 
wordt het ook hoorbaar wat je doet dus dat geeft je 
ook weer meer grip. Vaak als je snel ademhaalt zit je 
adem heel hoog en dan krijg je ook geen effectieve 

ademhaling. dat gaat er minder zuurstof of juist 
te veel zuurstof op een niet goede manier naar je 

hersenen.”

6.  Zijn er methodes die gebruikt worden om de 
negatieve en hectische gedachten te verminderen? 
Voor meer rust in je hoofd.

“Als je bezig bent met muziek dan moet je sowieso 
gaan ordenen, dus dan moet je opzoek gaan naar 
een activiteit dat structureert. Stel dat je een piano 
hebt, een toets speelt of dat je moet luisteren naar 
een ritme en je die moet herhalen. Een eenvoudige 
taak dat uitvoerbaar is anders heb je weer een faal 

moment en dat wil je niet in zulke situatie.
…

Het moet laagdrempelig genoeg zijn. Als het maar 
voldoening geeft en bevestiging dat wat je net 

gedaan hebt goed is. “

4.  Volgens mij is prestatie druk een van de meest 
voorkomende oorzaken van paniekaanvallen. 
Stress op school, werk en thuis vooral. Heeft u een 
idee wat voor andere reden ervoor kunnen zijn?

“Ik denk inderdaad die behoefte aan controle 
en er zijn zoveel dingen op een dag waarop je 

geen controle hebt en als het opstapelt….ik denk 
dat het inderdaad komt als je overwerkt bent of 

overspannen dat je dan meer kwetsbaarder bent 
ook voor stressvolle situaties. Maar ik ben er geen 
expert in. Ik kan mij ook voorstellen dat als je heel 

erg het gevoel hebt dat je alleen voor staat dat dat 
ook paniekaanvallen in de hand kan werk. Mensen 
hebben gewoon behoefte aan contact met anderen 

en als dat er niet is dat maakt dat je gewoon 
kwetsbaar.”

“Je moet opzoek 
gaan naar iets 
waardoor iemand 
controle krijgt 

zonder dat die zich 
helemaal vastzet 
aan die negatieve 

gedachten.”
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7.  Wij hadden het eerder over controle hebben, 
zijn er behandelingen of oefeningen die specifiek 
daarop gericht zijn dat je nu kan bedenken en die 
ook makkelijk uitvoerbaar zijn?

“Ik vind het moeilijk, want als je controle wilt heb je 
dan iets van buitenaf nodig denk ik.

Misschien is het ook interessant om in de hoek 
van meditatie te kijken ofzo. En dat hoeft niet heel 

zweverig te zijn er zijn ook genoeg praktische 
meditatie oefeningen.

Maar als je bijvoorbeeld iemand de opdracht geeft 
stel je moet op de 1 en de 4 een tik geven dan werkt 

dat super structurerend. Of juist op de 2 en 3. Het 
zijn cognitieve oefeningen dus ze werken wel super 

goed. Net als die 1 en 4 die doet een beetje de 
hartslag na, snap je?

Afwisseling is ook belangrijk want als je een 
oefening te lang doen dat gaat het op automatische 
piloot en dan kunnen je gedachten weer weggaan.

Want al die paniek kan ook een teken zijn van 
overprikkeling en als je overprikkelt bent dan lukt 
helemaal niks ook een goedbedoelde oefening op 
een scherm of een beeld of geluid kan dan al te 

veel zijn. Eigenlijk moet je eerst even alle prikkels 
weghalen, je moet gewoon even niks doen.“

9. Voor mijn gevoel kan muziek ook juist zorgen 
voor rust i.p.v. overprikkeling dat je jezelf kan 
afsluiten van de andere prikkels. Wat denkt u 
daarover?

Zeker, maar dan moet je kijken of muziek niet 
te druk is, of er veel wisselingen in zit of dat er 

plotseling iets gebeurt. En daarom denk ik dat wij 
als muziektherapeuten ingezet worden want als 

je live iets gaat doen dan kan je het allemaal daar 
aanpassen, Je kan het met gitaar doen of alleen met 

je stem. Dan kan je die prikkels beter doseren dan 
als je een CD’tje erin doet of een Spotify lijst aanzet 

dan weet je helemaal niet wat er gebeurt verder.
…

Ja bij sommige mensen komt muziek via luidspreker 
gewoon niet goed binnen en het wordt snel gewoon 

ruis zeg maar. Maar er is ook heel rustgevend 
muziek die maar een paar tonen geeft he?  En ook 

verschil tussen alleen spelen of met een orkest. 
En als het iets is wat iemand kent is het ook heel 
anders dan iets dat onbekend is. Bekende muziek 

werkt altijd gewoon anders op de brein omdat je het 
dan al kent hoef je niet opnieuw te verwerken en dat 

kan ook meer rust geven.
…

Muziek is super universeel maar ook hartstikke 
persoonlijk. Maar er zijn natuurlijk wel wat basis 
principes. Hoe minder instrumenten hoe minder 
prikkels dat geeft of bv een baslijn hebt die zich 
steeds herhaalt. Dalende melodie he, ipv dat die 

omhoog gaat want dan verwacht je wat.

8. En is dat ook iets wat in de muziektherapie 
behandelt wordt? Die overprikkeling?

“Ja zeker. Zeker ook in de ouderenzorg, als het gaat 
om ouderen die gedragsproblemen vertonen 9 

van de 10 keer gaat het over overprikkeling of juist 
onderprikkeling. Je kan ook onderprikkeling hebben 

en dan gaat iemand dat compenseren door heel 
druk te worden. Net als een ADHD’er, die hebben 

dan behoefte aan die prikkels. 

Dus soms moet je juist minder prikkels geven en is 
muziek juist iets dat voor veel prikkels zorgt. Het 
is bij sommige situaties gewoon beter om minder 
te doen. Het zit heel erg denk ik in de mensen om 

dingen te willen oplossen en de oplossing te zoeken 
en meer dingen doen, nog meer hulp en dan denk ik 

doe eerst even minder, kijken hoe dat gaat”

“Want al die paniek 
kan ook een teken zijn 
van overprikkeling en 
als je overprikkelt 

bent dan lukt 
helemaal niks ook een 
goedbedoelde oefening 
op een scherm of een 
beeld of geluid kan 
dan al te veel zijn.”

SAMENGEVATSAMENGEVATSAMENGEVAT

Overprikkeling

Controle
Ademhaling 

Wat ik uit mijn interview kon halen is dat muziektherapie heel erg 
gepersonaliseerd is. Er zijn wat basis technieken die kunnen helpen 

maar het is vooral belangrijk dat de patiënt iets doet wat bij hun 
persoonlijkheid en doelen past. Wat vooral belangrijk is bij paniek 

gevoelens is dat de patiënt het gevoel van controle heeft en dat 
de oefeningen laagdrempelig genoeg zijn om te doen tijdens een 

paniekaanval. 
Verder worden ademhaling oefeningen gebruikt om tot rust 
te komen. Je ademhaling onder controle krijgen zorgt voor 

ontspanning in je lichaam. 
Als laatst moet je ook ervoor zorgen dat er geen overprikkeling 

plaats vind. Te veel prikkels van buitenaf kan juist onrust creëren.
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Voordat ik zelf ideeën ging bedenken was ik eerst gaan kijken welke tools er al 
bestaan die helpen bij paniekaanvallen of om tot rust te komen. Ik zocht vooral 
naar oplossingen die muziek, audio of beeld gebruiken maar ik keek ook naar 
andere tools die ik onderweg tegenkwam.

NEVERMIND

Computer spel + sensor. Het is een 
biofeedback enhanced avontuur/thriller 
spel die moeilijker wordt als je gestrest 
bent. Door middel van een webcam en 
een hartslag sensor wordt je stress niveau 
bepaald. “Nevermind” wilt een spannende 
gameplay ervaring creëren die je ook leert 
om meer bewust te zijn van je interne 

reacties op stressvolle situaties.

VRELAX

VR Omgeving. De “Vrelax” is een 
VR ervaring die gemaakt is om de 
gebruiker te laten ontspannen. Bij 
een keuzemenu kan je kiezen uit 
verschillende omgevingen waarin je 
jezelf in kan bevinden en mee kan 
interacteren. De “Vrelax” wordt de 
laatste tijd vaker in ziekenhuizen 
gebruikt door de hoge stress van de 

covid-19 uitbraak. 

PASS KIT

Anti-stress pakket. De “PASS Kit” is 
een soort EHBO doos voor paniek, 
angst en stress. Het is een zelfzorg 
kit om je dagelijkse prikkels te 
beheren en om de discussie rond 
mentale gezondheid te stimuleren. 
In dit pakket heb je: advies kaarten, 
oordopjes, stress ball (in de vorm 
van een ster), slaap masker en 

kauwgum.

WAT BESTAAT ER AL?

VR spel + sensor. Dit is een virtual reality spel die door je ademhaling gecontroleerd wordt. 
Door een sensor rond je buik wordt je ademhaling gemeten die vervolgens gebruikt wordt 
in het spel. Bij diep oefen je met diepe ademhaling meditatie met als doel je angst gevoelens 

te reguleren en beheren. 

DEEP

Project. Dit is een project van Marco Duoma. In dit ontwerp wilt hij rust creëren 
in de wachtruimtes van ziekenhuizen en andere zorg instellingen. Hij gebruikt 
geabstraheerde natuur beelden gecombineerd met zacht rustgevende 

geluiden om zo verschillende videos te maken die rustgevend zijn.

STILLE BEELDEN 

Sensor + app. Device die je stress niveau meet en vervolgens in een app 
visualiseert. Ook is er een spel waarin je alleen vooruit komt met een lage 
stress niveau. Zo kunnen gebruikers gaan identificeren wanneer zij gestrest 

zijn en hoe zij hun stress kunnen verlagen.

PIP 

SOUNDROWON

Website. Soundboard van verschillende 
achtergrond geluiden zoals regen, vogels en 
vuur. Deze geluiden kan je combineren en zelf 
de volumes aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld 
de natuurgeluiden en omgeving geluiden 

combineren om je te helpen ontspannen. 
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THE QUIET PLACE PROJECT

Website. Door middel van tekst wordt je 
begeleid naar een “quite place”. De bedoeling 
is volgens mij om je even af te sluiten van de 
rest van de wereld en je gedachten tot rust 

te brengen. 

PANIC SHIELD

Telefoon app. De app bestaat uit 
verschillende onderdelen: Ademhaling 
oefening, Informatie over paniekaanvallen 
en oefeningen om bepaalde symptomen 
van een paniekaanval te kunnen voelen. 

ROOTD

Telefoon app. De app bestaat uit 
verschillende onderdelen: een paniek knop, 
lessen over angst en paniekaanvallen, een 
logboek om bij te houden hoe je je voelt, 
een ademhaling oefening, meditatie en 
ademhaling gecombineerd met geluid om 

te slapen.

RAINY MOOD

website/telefoon app. Regengeluiden 
worden afgespeeld om een gevoel 

van rust te creëren.
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[EXPERIMENT 3]
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In het begin had ik al benoemd dat ik zelf ook last heb van paniekaanvallen. 
Mijn paniekaanvallen komen tijdens periodes van veel stress en onzekerheid. 
Het afstudeer periode was hier geen uitzondering van. Voor een tijdje werd 
ik heel erg nerveus over alles en kreeg ik bijna elke dag een paniekaanval. 

Hoewel het een lastig periode was zag ik het als een goed moment om 
sommige van de verzamelde tools die ik hierboven had benoemd uit te 
gaan testen. Voor een week lang had ik vijf van de benoemde voorbeelden 
uitgeprobeerd op momenten dat ik angstig was of tijdens een paniekaanval 
zelf. Na het te gebruiken had ik opgeschreven wat ik ervan vond, wat 
goed/slechte werkte en waarom. De resultaten hiervan zijn hier te zien.

RAINY MOOD

Heel simpel. Je hoort alleen 
maar regen geluiden. 
Voor mij was dit geen 
succes. Op momenten 
van veel stress en paniek 
ervaar ik regengeluiden 
heel erg neutraal en niet 
als rustgevend.

+: Alles gebeurt op een pagina. Dit is goed bij 
momenten van paniek omdat het makkelijk 
te gebruiken is. Gebruiker heeft een beetje 
controle over de geluiden omdat de volumes 
aanpasbaar zijn.

-: Weinig opties. Enige wat je kan doen is 
regen, donder en vogel geluiden harder of 
zachter maken.

PANIC SHIELD

Geen goede ervaring met 
deze app. Het is voor mij 
niet duidelijk wat alle 
functies zijn en waarvoor 
ik bepaalde functies zou 
moeten gebruiken. 

+: Ademhaling animatie is aanpasbaar. Je 
kan het van kleur en vorm veranderen. 
+: Er is een gedeelte met algemene informatie 
rondom angst en paniekaanvallen. Hierdoor 
kan je beter begrijpen wat er met je gebeurt. 

-: Functies waren niet duidelijk. Zo heb 
je een gedeelte “internal exposure” die 
oefeningen geeft om bepaalde gevoelens 
van paniekaanvallen na te bootsen maar de 
uitleg hiervan was ergens anders te vinden 
in de app. 
-: Vormgeving van de app is erg onprettig.

De minimalistische vormgeving ervan vond 
ik heel goed werken. En ook het gevoel alsof 
iemand direct tegen jou praat was voor 
mij fijn. Tijdens het uitproberen bleef mijn 
aandacht erbij en was ik iets rustiger na het 
gebruiken. 

+: Tekst leest makkelijk en je hebt zelf controle 
over hoe snel je erdoorheen gaat.
+: Tijdens het lezen gingen mijn gedachten 
zich op de tekst focussen i.p.v. de drukte en 
paniek in mijn hoofd.
+: Positief en kalmerende tekst werkten 
goed om uit de negatieve spiraal van mijn 
paniekaanval te komen. 
+: Geeft ook acties aan om te doen: “Breathe” 
en “Close your eyes”.
+: Rustgevende vormgeving. Het voelde kalm 
en zacht. Ook goed gebruik gemaakt van 
verschil in letter groten en zins opbouw.

-: Sommige zinnen waren voor mij compleet 
niet relevant. Bijvoorbeeld: “you’re probably 
thinking about al the great notifications you 
are missing right now…” dit is niet iets wat ik 
last van heb. 
-: Muziek was voor mij niet fijn en je hebt er 
geen controle over. Verder deed de muziek 
het niet elke keer.

SOUNDROWN

Doordat er verschillende geluid opties waren 
die je ook kon combineren was dit een 
matig succes. Voor mij was bijvoorbeeld de 
combinatie “waves” + “birds” rustgevend. 
De reden hiervoor is waarschijnlijk omdat ik 
daarbij positieve en ontspannen associaties 
bij heb.

+: Er is variatie in geluid opties. Er zijn 
verschillende soorten geluiden om uit te 
kiezen en je kan ze met elkaar combineren.
+: Foto op de achtergrond veranderd per 
geluid die je speelt. Dit zorgt voor iets meer 
immersiviteit. 
+: Er is ook een optie om muziek af te spelen 
( alleen werkt het niet )

-:De geluiden zijn af en toe iets te druk voor 
mijn gevoel. Te veel vogels bijvoorbeeld of te 
veel ruis in de achtergrond bij de golven. 

ROOTD

Voor mij was dit de app die het beste werkte. 
De verschillende functies waren duidelijk 
uitgelegd en merkte bij alles wat ik deed dat 
het voor rust heeft gezorgd.

+: Geeft uitleg waardoor je paniekaanvallen 
beter gaat begrijpen.
+: Fijne vormgeving. Kleuren waren rustig 
en de illustraties waren niet overprikkelend. 
+: Journal: Kan handig zijn voor anderen. 
Voor mij is het op het moment niet nodig.
+: Guided body scan: Een stem zorgt voor 
een begeleide meditatie wat een gevoel van 
niet alleen zijn geeft. Dit was voor mij super 
rustgevend. 
+: Breather: Ademhaling animatie werkt bij 
mij goed. Door de animatie te zien hoef je 
niet na te denken hoe het moet, je volgt de 
animatie alleen. 
+: Panic Button: Hier kan je rustgevende 
uitspraken over paniek lezen/ beluisteren. 
Tijdens een paniekaanval is het belangrijk 
om jezelf te herinneren dat het zo voorbij is 
en dat er geen gevaar dreigt. Dit was iets 
dat voor mij goed heeft gewerkt.
+: Bij elke meditatie oefening was er een 
ademhaling animatie gekoppeld. 
+: Het geluid was zacht en niet overprikkelend.

-: Geluid bij ademhaling oefening die blijft 
zich herhalen in een loop en dit had ik 
gemerkt. Het geluid kan dus iets beter 
gemixt worden. 
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Conclusie experiment
Na het uitvoeren van dit experiment ben ik gaan kijken welke elementen ik 
mee kan nemen naar mijn eigen ontwerp en welke nieuwe inzichten het heeft 
opgeleverd.

• Ten eerste realiseerde ik dat een rustgevend en professionele vormgeving 
belangrijk is. Niet alleen zorgt het voor minder prikkels maar het straalt meer 
vertrouwen uit. Dit had ik kunnen zien bijvoorbeeld bij “Rootd” en “The Quite 
Place”. Bij “Rootd” hebben zij kleuren en figuren gebruikt om een gevoel van 
rust uit te stralen. Bij “ The Quite Place” hebben zij een minimalistisch aanpak 
genomen. Er is alleen maar tekst te zien op een witte achtergrond en verder 
helemaal niks. Dit zorgt ervoor dat je focus volledig op de tekst is.

• Het kunnen aanpassen van de muziek zorgt voor een meer gepersonaliseerde 
ervaring. Tijdens het gebruiken van “Soundrown” en “Rainy mood” had ik 
gemerkt dat ik “Soundrown” fijner vond omdat er meer keuze is tussen de 
verschillende geluiden. De verschillende geluiden kunnen aan en uit gezet 
worden en kunnen ook gecombineerd worden om zo een geluid ervaring te 
creëren waar de gebruiker mee tevreden is. 

• Verwoording en zinsopbouw alsof iemand tegen de gebruiker praat geeft het 
gevoel alsof er iemand erbij is. Zowel bij “Rootd” en “The Quite Place” werd 
tekst gebruikt die direct tegen de gebruiker praat. Dit heeft voor mij het gevoel 
geven alsof er iemand erbij is die tegen mij praat, alsof ik niet helemaal alleen 
was op dat moment.

• Het gebruik van tekst bij “The Quite Place” heeft ervoor gezorgd dat ik beter 
kon focussen op wat er gebeurde. Omdat je iets moet lezen voordat je doorklikt 
naar de volgende stap, zorg dit bij mij voor meer focus omdat je steeds 
opnieuw een zin kan lezen totdat je volledig beseft wat er staat. Bij audio of 
video bijvoorbeeld neemt herhaling meer tijd in en kan het zijn dat de stem die 
gebruikt wordt als onprettig wordt ervaren of dat de video te overprikkelend 
is. Ik denk hier ook terug naar de interview met Jasperien van der Pasch. 
Zij vertelde dat je bij paniekaanvallen voorzichtig moet zijn dat je niet voor 
overprikkeling zorgt wat juist spanning kan creëren in het lichaam. Dus vandaar 
dat ik tekst in deze context een hele sterke medium vind om een boodschap 
over te brengen.
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Ik heb nu een veel beter begrip over hoe paniekaanvallen worden ervaren 
en ook wat er allemaal al bestaat qua oplossingen. Uit mijn deskresearch, 
experimenten, interviews en door de gesprekken die ik had gevoerd kan ik 
concluderen dat de meest belangrijkste onderdelen om tot rust te komen zijn:  

• Controle krijgen over eigen gedachten: tijdens paniekaanvallen is het moeilijk 
om te focussen op andere dingen. De paniek die ervaren wordt overheerst 
waardoor degene weinig controle meer heeft over andere gedachten om 
zichzelf te kalmeren of om rationeel na te denken. Dit kwam meerdere keren 
terug tijdens de gesprekken met mijn doelgroep. Ook in de enquêtes was 
dit te merken. Door controle te krijgen over de drukte in je hoofd kunnen de 
negatieve, kwaadaardige en angstige gedachten weggeduwd worden met 
geruststellende gedachten. 

• Een goede ademhaling: een rustige en lage (door je buik) ademhaling zorgt 
voor ontspanning in het lichaam. Vaak is het zo dat tijdens een paniekaanval 
sneller en hoger geademd wordt waardoor het lichaam meer gespannen van 
wordt. Door diep adem te halen gaat de hartslag omlaag en gaat het lichaam 
ontspannen. 

• Realiseren dat er geen gevaar is: Negatieve gedachten zoals het gevoel van 
doodgaan of gek worden komen vaak voor tijdens paniekaanvallen omdat 
het heel heftig ervaren kan worden.  Deze negatieve gedachten zullen de 
paniekaanval alleen maar erger maken. Het is belangrijk dat degene weet dat 
er geen gevaar is en dat het over enkele minuten weer voorbij is. 

Ik had veel verschillende technieken en hulpmiddelen gevonden om te helpen 
tijdens een paniekaanval maar dit was even zoeken voordat ik de verschillende 
methodes had kunnen verkennen. Daarnaast werkt niet alles voor iedereen dus 
zou je verschillende methodes moeten proberen voordat je weet wat het best 
voor jou werkt. Hetzelfde geld voor muziek. Er zijn wat basis elementen die als 
rustgevend ervaren worden maar als de luisteraar de muziek niet fijn vind of als 
die al overprikkeld is, dan kan het juist zorgen voor meer onrust. 
Tijdens een paniekaanval kan het lastig zijn om op het moment iets te bedenken 
om tot rust te komen. De paniek overheerst en vaak zijn mensen niet bekend 
met de verschillende manieren om zichzelf te kalmeren. Dus als iemand van te 
voren al weet hoe zichzelf rustig te houden, dan zal het op het moment van een 
paniekaanval makkelijker zijn om dit te doen.

Conclusie onderzoek 

Daarom wil ik iets ontwerpen waarmee de gebruiker kan oefenen met 
kalmerende technieken en gedachten om zo beter voorbereid te zijn op het 
moment van een paniekaanval. Het ontwerp zou ook ingeschakeld kunnen 
worden tijdens een paniekaanval als de gebruiker niet weet wat die moet doen. 
Door het oefenen met bepaalde technieken kan het ook een preventief effect 
hebben. Omdat je al controle hebt over bepaalde gedachten of je ademhaling 
kan je dit in je dagelijkse leven inzetten om zo paniekaanvallen hopelijk te 
voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de gebruiker verschillende 
technieken tot zijn beschikking heeft om zo de verschillende mogelijkheden 
te kunnen verkennen en om te bepalen wat goed werkt en wat niet. Dus een 
centraal plek voor verschillende hulptechnieken. Hierbij wil ik mij vooral focussen 
op ademhaling oefeningen, grounding oefeningen en geruststellende gedachten. 

Muziek zou ondersteunend gebruikt kunnen worden als extra toevoeging maar 
zal niet meer in de voorgrond zitten. Hoewel muziek een stress verlagend middel 
is, is het ook heel erg persoonlijk. De andere methodes om tot rust te komen 
vond ik sterker werken en vond ik meer interessant om iets mee te doen. Ik wil 
nog steeds muziek gaan utiliseren als een onderdeel van mijn ontwerp maar niet 
als hoofd element. 
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Voordat ik was begonnen met mijn concepten bedenken en uitwerken had ik 
voor mijn ontwerp een aantal ontwerpcriteria opgesteld waar het aan moet 
voldoen. Deze ontwerpcriteria zijn: 

Gebruiker:
• Gebruiker moet het ontwerp als oefen middel gebruiken: Voor mijn ontwerp is 

het belangrijk dat er geoefend kan worden met verschillende technieken om 
tot rust te komen bij een paniekaanval. Mijn einddoel is niet om een product te 
maken voor op het moment zelf maar juist om van te voren mee te oefen als 
voorbereiding op een paniekaanval.

• De gebruiker moet kunnen oefenen met controle krijgen over hun eigen 
gedachten: Met mijn ontwerp kan de gebruiker oefenen met verschillende 
technieken die helpen om te focussen op het moment van een paniekaanval. 
Dit is een waardevolle onderdeel om paniek te verlagen omdat het moeilijk 
kan zijn om je gedachten te ordenen tijden een paniekaanval.

• De gebruiker moet kunnen oefenen met controle krijgen over hun ademhaling: 
Met mijn ontwerp kan de gebruiker oefenen met verschillende ademhaling 
technieken. Tijdens een paniekaanval gaan mensen vaak hyperventileren 
wat meer onrust en paniek veroorzaakt. Door te oefenen met ademhaling 
technieken kan de gebruiker sneller controle krijgen van hun ademhaling 
op het moment van een paniekaanval. Dit zorgt er weer voor dat andere 
symptomen zoals snelle hartkloppingen verminderen.

• Gebruiker moet zelf hun tempo kunnen bepalen: Er moet geen gevoel van 
druk ervaren worden. De gebruiker moet zelf kunnen beslissen hoe lang die 
mee bezig is. Om overprikkeling te voorkomen is het voor mij belangrijk dat er 
geen gevoel van druk ontstaat tijdens het gebruiken van mijn ontwerp.

• Gebruiker moet controle hebben over het muziek: Gebruiker moet kunnen 
bepalen hoe het muziek gebruikt wordt en moet enig gevoel van controle 
hebben over het muziek. Bijvoorbeeld door het aan/uit te kunnen zetten 
of door zelf muziek te kunnen kiezen. Het muziek moet in ieder geval niet 
gefixt zijn om te voorkomen dat de gebruiker dit als onprettig en juist niet 
rustgevend gaat ervaren.

Ontwerp:
• Rustgevende vormgeving: Ontwerp moet rustig zijn met weinig prikkels. 

Overprikkeling kan juist zorgen dat er minder rust ontstaat. Dit heb ik uit mijn 
interview met de muziek therapeute kunnen concluderen. Dus het is belangrijk 
dat ook de vormgeving van  mijn ontwerp rust uitstraalt.

• Bevat berichten in de vorm van tekst: Uit mijn experiment met de al 
bestaande tools tegen paniekaanvallen kwam ik tot de conclusie dat tekst 
een goed manier is om een boodschap over te brengen. Verschillende van 
de apps hebben tekst gebruikt (soms gecombineerd met muziek) om de 
rustgevende boodschappen over te brengen. Bijvoorbeeld bij ‘’Rootd” en 
“A Quite place”. De tekst die gebruikt wordt communiceert direct met de 
gebruiker waardoor het persoonlijk voelt. Daarnaast wil ik geen afleiding 
creëren door een stem of door video beelden toe te voegen als hoofd 
element. Ik wil voorkomen dat er te veel elementen gebruikt worden wat voor 
overprikkeling kan zorgen.

• Bevat een muzikale element: Ik wil nog steeds een muzikale onderdeel in mijn 
ontwerp hebben. Hoewel muziek heel persoonlijk  is en niet voor iedereen 
rustgevend zal zijn wil ik toch de optie geven om iets met muziek te doen 
als extra laag aan het ontwerp. Wat belangrijk zal zijn is dat de gebruiker 
controle heeft over de muziek.  Dit is om te voorkomen dat de muziek als 
onprettig ervaren gaat worden en juist tegenstrijdig gaat werken.

• Ontwerp moet laagdrempelig genoeg zijn om dagelijks/ vaak mee te oefenen: 
De oefeningen en mijn ontwerp moeten simpel genoeg zijn om te gebruiken 
door iemand die een paniekaanval ervaart. Tijdens een paniekaanval kan 
het moeilijk zijn om ingewikkelde dingen te doen omdat je niet goed na kan 
denken en omdat je lichaam heel heftig aan het reageren is. Daarom is het 
belangrijk dat mijn ontwerp niet te ingewikkeld is zodat de gebruiker niet veel 
na moet denken of op moet stellen.

Wens: 
De gebruiker ontdekt wat rustgevend werkt en kan dit toepassen in momenten 
van angst en paniek. De gebruiker leert zichzelf beter kennen door uit te vinden 
welke oefeningen voor hen het meest rustgevend zijn.

Ontwerpcriteria
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Het gevoel van controle is een belangrijk onderdeel om tot rust te komen bij 
een paniekaanval. Muziek therapeute Jasperien van der Pasch had tijdens onze 
interview verteld dat patiënten het gevoel van controle moeten hebben als zij 
bezig zijn met een oefening. Zij vertelde: 

“Het gaat over controle. Je moet opzoek gaan naar iets waardoor iemand controle 
krijgt zonder dat die zich helemaal vastzet aan die negatieve gedachten.”

Tijdens mijn interview met Jasperien had zij een muziek therapeutische oefening 
als voorbeeld gegeven. Zij vertelt dat iets voorgespeeld kan worden en dat de 
gebruiker het naspeelt. Dat zou misschien het gevoel van controle kunnen geven.

“Als je bezig bent met muziek dan moet je sowieso gaan ordenen, dus dan moet 
je opzoek gaan naar een activiteit dat structureert. Stel dat je een piano hebt, een 
toets speelt of dat je moet luisteren naar een ritme en je die moet herhalen. Een 

eenvoudige taak dat uitvoerbaar is anders heb je weer een faal moment en dat wil 
je niet in zulke situatie.”

Op basis hiervan had ik een concept 
bedacht om te helpen met controle 
krijgen over je eigen gedachten door de 
aangeraden structurerende activiteit van 
Jasperien. Mijn eerste concept is in de vorm 
van een app/ website. De gebruiker krijgt 
steeds een geruststellende stuk tekst over 
paniekaanvallen en angst met daarbij een 
combinatie van nummers tussen 1-3. Voor elk 
nummer is er een corresponderende knop met 
een piano geluid. De gebruiker speelt eerst de 
volgorde van de nummers door op de knopjes 
te klikken en vervolgens leest die het stukje 
tekst. 

Wat wil ik hiermee bereiken? 
Ik wil dat de gebruiker het gevoel van 
controle over hun eigen gedachten gaat 
krijgen doordat er geoefend wordt met 
geruststellende gedachten. De bedoeling is 
dat de gebruiker dan associaties gaat maken 
tussen de geluiden en de positieve gedachten 
die eraan hangen. 

Concept 1: Piano + Gedachten

Ik was begonnen met het maken van een prototype om een gevoel te krijgen van 
hoe het mogelijk zou kunnen werken. Deze prototype probeerde ik in de vorm van 

een website te doen en probeerde code hiervoor te gebruiken. De vormgeving en het 
idee had ik kunnen visualiseren maar tijdens het maken kon ik het niet voor elkaar 
krijgen om de code goed werkend te krijgen dus was het geen werkend prototype. 

Ik had nog overwogen om verder te proberen of om hulp te vragen bij anderen maar 
dit had ik niet gedaan omdat mijn eerste concept niet aan mijn  ontwerpcriteria 
voldoet. In plaats van tijd te verspillen aan dit idee had ik liever dat ik een ander 

concept ging bedenken wat beter bij mijn ontwerpcriteria past.

link (mislukte) prototype: 
https://drive.google.com/

drive/folders/1EHqcZcMnt-
DQ3HMH1b0XR5lEcCDC-

CHuUA?usp=sharing

Voldoet het aan mijn ontwerp criteria’s?

Ontwerp is gemaakt om mee te oefenen 
Ontwerp is laagdrempelig 
Ontwerp bevat een muziek element 
Gebruiker oefent met controle over 
gedachten 
Gebruiker oefent met ademhaling 
Gebruiker bepaalt zelf hun tempo 
Gebruiker heeft controle over muziek 

+
+
+
+

-
+
-

33

https://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1EHqcZcMntDQ3HMH1b0XR5lEcCDCCHuUA?usp=sharing


Mijn tweede concept is afgeleid van het project “The Quite Place”. Dit project 
gebruikt alleen tekst om de gebruiker een moment van rust te laten ervaren. Er 
komen steeds woorden en zinnen tevoorschijn op een compleet lege witte scherm. 
Door op de spatiebalk te drukken kom je door de tekst heen. Deze manier van 
navigeren geeft de gebruiker veel controle omdat die zelf de tempo kan bepalen. 
Er is geen tijd druk waardoor de gebruiker de tijd kan nemen om tot rust te komen. 
Verder zorgt de simpele en minimalistische vormgeving en actie (op de spatie balk 
drukken) ervoor dat er weinig ruimte is om overprikkeling te ervaren. Dit is volgens 
muziektherapeute Jasperien van der Pasch een belangrijk onderdeel van ontwerpen 
tegen paniekaanvallen.

“Want al die paniek kan ook een teken zijn van overprikkeling en als je overprikkelt 
bent dan lukt helemaal niks, ook een goedbedoelde oefening op een scherm of 

een beeld of geluid kan dan al te veel zijn. Eigenlijk moet je eerst even alle prikkels 
weghalen”

Voor mijn concept wil ik een vergelijkbare website maken die specifiek gericht is 
op paniekaanvallen. Het is een begeleide anti-paniek sessie waar de gebruiker 
doorheen navigeert door alleen op de spatiebalk te drukken. Er komt een zin 
tevoorschijn en de gebruiker moet op de spatiebalk drukken om zo naar de 
volgende zin te gaan. Als het verhaal doorlopen wordt komt de gebruiker 
verschillende anti-paniek oefeningen en verschillende positieve boodschappen 
tegen waarmee die bekend mee kan raken en mee kan oefenen. 

• De gebruiker oefent eerst met ademhaling. Dit is het meest belangrijk om onder 
controle te krijgen dus vandaar dat het als eerst komt. Als de ademhaling onder 
controle is wordt het lichaam rustiger en kunnen ook andere symptomen zoals 
snelle hartkloppingen verlagen. 

• Tussendoor zijn er geruststellende berichten over paniekaanvallen. “Het is niet 
gevaarlijk”  en “Het is zo voorbij”. Deze berichten zijn bedoeld om de gebruiker 
geruststelling te geven dat een paniekaanvallen niet gevaarlijk is en vanzelf 
voorbij gaat. 

• De gebruiker oefent vervolgens met grounding oefeningen. Deze oefeningen zijn 
bedoelt om te oefenen met het focussen van de gedachten. Door dit te oefenen 
kan de gebruiker op het moment van een paniekaanvaller sneller focussen en 
hun gedachten op orde krijgen. 

• Tussendoor zijn er ook verschillende tips over het omgaan met stress, angst en 
paniek.  zoals “bij sporten komt endorfine vrij waardoor je beter gaat voelen” en 
“je moet het gevoel van paniek en angst niet negeren”. Dit zijn meer algemene 
tips om paniekaanvallen te voorkomen en om een overal gezonder mentale 
gezondheid te hebben.

De gebruiker komt op deze manier verschillende technieken tegen die gebruikt 
kunnen worden tijdens een paniekaanval. Zo kan de gebruiker zelf bepalen wat wel 
of niet goed zal werken.

Daarnaast wil ik aan het begin wat muziek opties aangeven waaruit de 
gebruiker kan kiezen (rustgevend muziek). De muziek kan tussendoor uitgezet 
worden. Ik wil muziek gebruiken om een extra laag rustgeving te creëren voor 
degenen die dit willen. Omdat muziek erg rustgevend kan zijn maar niet voor 
iedereen rustgevend is, wil ik verschillende muziek opties geven waaruit de 
gebruiker kan kiezen. Zo kan de gebruiker zelf de keuze maken welke nummer 
geluisterd wordt en kan de gebruiker ook ervoor kiezen om geen muziek te 
luisteren.

Wat wil ik bereiken?
Met dit concept wil ik dat de gebruiker verschillende rustgevende anti-paniek 
oefeningen leert kennen en mee gaat oefenen om zo beter voorbereid te zijn op 
een paniekaanval. Door te oefenen met de meest voorkomende en vervelende 
symptomen zoals ademhaling en negatieve gedachten zal de gebruiker beter 
grip hebben op de situatie bij een volgende paniekaanval.

Concept 2: Quiet Place 2.0
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Voldoet het aan mijn ontwerp criteria’s?

Ontwerp is gemaakt om mee te oefenen 
Ontwerp is laagdrempelig 
Ontwerp bevat een muziek element 
Gebruiker oefent met controle over 
gedachten 
Gebruiker oefent met ademhaling 
Gebruiker bepaalt zelf hun tempo 
Gebruiker heeft controle over muziek 

 

+
+
+
+

+
+

+/-

Prototype
Ook bij dit concept ging ik proberen om een prototype te maken. Eerst wilde ik 
dit met code doen in de vorm van een website maar omdat coderen voor mij te 
veel tijd in beslag neemt had ik besloten om een powerpoint presentatie ervan 
te maken. Zo kan de gebruiker makkelijk met de spatiebalk door de tekst heen 
zonder dat het al mijn tijd inneemt om op te stellen.

Mijn prototype had ik door iemand laten testen die last heeft van 
paniekaanvallen en angst. Voor mijn test wilde ik vooral testen of de gebruiker 
begrijpt hoe het werkt en om feedback te krijgen op mijn concept. Voor het 
testen had ik de powerpoint in vollescherm aangezet zodat mijn testpersoon met 
de spatiebalk naar de volgende slide kon gaan. 

Tijdens het testen realiseerde ik dat de gebruiker op deze manier eerst door alle 
tekst heen moet voordat die bij een bepaalde oefeningen terecht komt. Als de 
gebruiker bijvoorbeeld wilt oefenen met een grounding oefening moet hij eerst 
alle tekst daarvoor doorlopen om tot zijn gewenste oefening te komen. Ik wil juist 
iets ontwerpen wat de gebruiker de vrijheid geeft om zelf te kiezen waarmee die 
wilt oefenen gebaseerd op hun eigen behoeftes. 

Hoe ik het voor mijn zag kon ik dit idee niet anders opstellen en alsnog de unieke, 
minimalistische sfeer houden van “The Quite Place”. Dus besloot ik om een derde 
concept te bedenken wat beter bij mijn criteria past. Prototype

https://drive.google.com/
file/d/1ZmLtZk1Tyfj2E-
V97btwiyHvuvcTs42pb/

view?usp=sharing 
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Mijn derde concept die ik had bedacht werd geïnspireerd door een gesprek die 
ik had gehad met familie lid en life coach Farah Ayoubi. Zij is zelf geen expert 
in paniekaanvallen maar wel heeft zij klanten gehad die last hebben van angst 
(anxiety) en paniek gerelateerd aan specifieke situaties zoals werk, relaties 
of thuis situaties. Zij verteld dat een van de manieren waarop zij haar klanten 
probeert te helpen is door geruststellende berichten op te schrijven op kaarten 
zodat zij deze kunnen gebruiken om rustig te blijven tijdens angstige momenten. 

Op basis hiervan dacht ik om kaarten te maken waarmee geoefend kan worden 
met anti-paniek methodes. De kaarten worden gebruikt om verschillende 
mantras, feiten en ontspanning oefeningen aan te geven waarmee de 
gebruiker mee kan oefenen. De kaarten kunnen gebruikt worden tijdens een 
paniekaanval maar zijn bedoeld om mee te oefenen zodat de gebruiker tijdens 
een paniekaanval beter weet wat voor zichzelf rustgevend is.
De kaarten zijn verdeelt in 4 categorieën:

1. Ademhaling: om de ademhaling en hartslag rustig te houden.
2. Geruststellende berichten over paniek aanvallen: om de gebruiker te helpen 

herinneren dat paniekaanvallen niet gevaarlijk zijn en snel weer voorbij is.
3. Grounding oefeningen: om te helpen de gedachten van de gebruiker te 

ordenen tijdens een paniekaanval. 
4. Algemene tips: handige informatie om te weten over het omgaan met 

paniekaanvallen. 

Ook hier wil ik muziek als extra toevoeging gebruiken. Ik wil 
dat de muziek geselecteerd kan worden uit een afspeellijst. 
Dit geeft de gebruiker de ruimte om verschillende soorten 
rustgevend muziek te ontdekken en zelf uit te vinden welke 
nummers wel of niet rustgevend zijn. De afspeellijst kan 
tijdens het oefenen met de kaarten gebruikt worden als een 
extra laag rustgeving. Als de gebruiker het fijner vind om geen 
muziek te luisteren hoeft het niet en kan er geoefend worden 
zonder muziek. Omdat het een afspeellijst is kan de gebruiker 
makkelijk de muziek uit doen of een anderen nummer 
opzetten. Dit geeft de gebruiker controle over de muziek.

Wat wil ik bereiken?
Het is de bedoeling dat de gebruiker deze kaarten gaat utiliseren om erachter 
te komen welke technieken en oefeningen voor hen het beste werken. Eenmaal 
bekend met de verschillende oefeningen kan de gebruiker een selectie kaarten 
maken wat die altijd bij zich kan hebben waarvan die weet dat het rustgevend 
is. Door te oefenen met de verschillende methodes zal de gebruiker beter 
voorbereid zijn op een volgende paniekaanval. Oefening baart kunst en dit 
geld ook voor paniekaanvallen. Ademhaling, “grounding” en geruststellende 
gedachten zijn allemaal elementen die gebruikt worden bij meditatie. Soms lijken 
de oefeningen heel simpel maar net zoals bij meditatie, hoe meer je ermee oefent 
hoe beter het toegepast kan worden tot het dagelijkse leven. 

Voldoet het aan mijn ontwerp criteria’s?

Ontwerp is gemaakt om mee te oefenen 
Ontwerp is laagdrempelig 
Ontwerp bevat een muziek element 
Gebruiker oefent met controle over 
gedachten 
Gebruiker oefent met ademhaling 
Gebruiker bepaalt zelf hun tempo 
Gebruiker heeft controle over muziek 

+
+
+
+

+
+
+

Concept 3: Paniek Kaarten
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Voor de geruststellende kaarten heb ik 
berichten uitgekozen van de Rootd app die 
ook een vergelijkbare functie heeft. Ik ging 

specifiek kijken naar de negatieve gedachten 
uit de enquête om passende berichten uit te 

kiezen.

Voor de ademhaling oefeningen heb ik online 
verschillende ademhaling oefeningen op 

gezocht. [19][20]

Grounding oefeningen had ik gehaald 
uit mijn deskresearch hierover. De meest 

populaire oefening is de “54321”, ook in mijn 
enquête zag ik dat dit gebruikt werd tijdens 

paniekaanvallen. 

Voor de TIPS heb ik de informatie gebruikt uit 
de podcast van Brené Brown zowel als tips die 

ik online had gevonden.

Afspeellijst is samengesteld uit muziek 
waarvan al bekend is dat ze rustgevende 
elementen bevatten. De keuze in nummers 

heb ik gebaseerd op mijn onderzoek. Ik ging 
verschillende afspeellijsten af en had 10 
nummers uitgekozen om te gebruiken. 

PrototypePrototypePrototypePrototype
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Toevoeging lege kaarten 

 foto: life coach Farah Ayoubi

Van mijn drie concepten paste mijn derde idee met de kaarten het beste bij mijn 
ontwerp criteria.
Om toch een beter gevoel te krijgen of mijn idee behulpzaam zou zijn heb ik weer 
contact gehad met life coach Farah Ayoubi om mijn idee met haar te bespreken. 
Zij was erg positief erover en zag veel kansen in haar eigen werk om mijn 
concept te gebruiken met haar klanten. Vooral de geruststellende kaarten om 
je te herinneren dat je veilig bent vond zij een belangrijke onderdeel om mee te 
oefenen. Wat voor haar gevoel nog miste was de mogelijkheid om zelf iets op te 
kunnen schrijven. Soms zijn mensen hun angsten heel erg persoonlijk en willen 
zij misschien een geruststellend stuk tekst noteren die specifiek gericht is op hun 
eigen angsten. Dus lege kaarten om zelf iets op te schrijven.

Dit vond ik een waardevolle toevoeging. Door lege kaarten toe te voegen kan de 
gebruiken hun eigen stapel kaarten personaliseren met oefeningen en notities. 
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Ik had tijdens het testen gemerkt dat er een behoefte was aan uitleg kaarten. De 
testpersonen gaven aan dat zij zonder mijn uitleg niet direct zouden begrijpen 
wat de bedoeling was. Bij de grounding oefeningen was het niet altijd duidelijk 
waarom bepaalde oefeningen rustgevend horen te zijn. De feedback die ik kreeg 
had ik genoteerd en toegepast aan de tweede versie van de prototype. 

De kaarten had ik geprint om een fysieke prototype te hebben. Voor mijn eerste 
test wilde ik vooral testen of mijn prototype duidelijk was. En wilde ik kijken 
hoe mijn testpersonen omgingen met de kaarten. Om dit te doen had ik bij de 
testpersonen mijn idee uitgelegd en vervolgens gaf ik hen mijn prototype om zelf 
de kaarten te bekijken en om de oefeningen uit te proberen. Nadat zij dit hebben 
gedaan vroeg ik wat zij ervan vonden en wat voor feedback zij hadden. De 
verbeter punten voor de kaarten zijn hiernaast te zien.

TESTEN
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It is important to remind 
ourselves that panic attacks 

are not dangerous and 
unmanagable.

By practicing with reassuring 
thought you can more easily 
calm yourself down during
or before a panic attack.  

Grounding techniques help 
control panic and anxiety 

symptoms by turning attention 
away from thoughts, 

memories, or worries, and 
refocusing on the present 

moment. 

The idea is to make yourself 
think about something other 
than your anxiety and panic.

This creates a sense of comfort 
because you feel more in 
control of the situation. 

Deep breathing is one of the 
best ways to lower anxiety in 

the body.

Symptoms such as increased 
heart rate, fast breathing, and 

high blood pressure, all 
decrease as you breathe deeply 

to relax.

Breathing exercises are easy to 
learn and you can do them 

whenever you want.

Practice with different 
breathing exercises for 5-10  to 

see what works best for you.

On these empty cards you can 
write down any other 

methods that work for you. 

This way you can always have 
something to look back to in 

case you want to practice 
with these methods or if you 

want to remember something 
thas has helped you in the 

past. 

 

.

Music can be a great way to calm 
down. Browse through the playlist
and find out what music helps

to relax.

You can try listening to these 
songs while practicing with the 

deck of cards or any other time of
the day you might want some 

extra help feeling relaxed. 

If none of the songs are relaxing 
to you, don’t worry. Not eve
experiences music the same

These are just a few options

Scan the back of this card for the 
playlist.

Reassuring thoughts 
on panic attacks

General tips for panic
 attacks 

Breathing 
exercises

Grounding 
techniques 

This deck of cards is made for 
anyone who wants to practice 

with different methods of dealing 
with anxiety and panic attacks. 

There are many different ways of 
calming ourselves down during a 
panic attack. This deck provides 
a variety of different techniques 

to familiarize and practice with in 
order to better be able to handle 

anxiety and panic attacks.

It is up to you to decide what 
works for you and what doesn’t. 

The cards can also be used 
during a panic attack as a guide 

to try and calm yourself down 
again.

i

You have gone through 
this before, and you can 
get through it again. You 

are strong enough to 
handle your emotions, 
and the anxiety attack 

will not last long.

You have overcome this 
feeling before.

 You are strong enough 
to handle your emotions, 
and the anxiety attack 

will not last long.

Pick up an object and 
describe it in detail. 
Describe its color, 

texture, size, weight, 
scent, and any other 
qualities you notice.

Look around you and try 
to name all the objects 

you see.

Look around you and 
name three things you 

see. 
Then, name three sounds 

you hear. 
Finally, move three parts 

of your body.

Clap your hands 
together. while doing this 

listen to the sound it 
makes and feel the 

sensation of your hands 
touching each other.

Sommige kaarten zijn nu veranderd op basis van 
de verkregen feedback tijdens het testen.

Per categorie is nu een uitleg kaart 
toegevoegd zodat het duidelijk is wat 

het doel is van elke categorie.

Een algemene informatie kaart 
is toegevoegd en de legenda is 

herstructureert met een mogelijke 
gebruik volgorde.

Bij de muziek kaart is er nu instructie 
toegevoegd en de QR-code is verandert 

naar een Youtube link in plaats van 
Spotify.

Aanpassingen prototype 
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REASSUR-
ANCE

BREATH-
ING

GROUND-
ING

TIPS

EMPTYEMPTY

Panic attacks don’t last 
forever. Remind yourself 
that it will pass and that 
you will feel better again.

Your panic attacks won’t 
kill you or make you go 

crazy. 

Your body is capable of 
handling everything you 

are feeling.  

Maintain a good posture:

pull your shoulders back, 
stand or sit with your 

feet apart, and open your 
chest. Good posture 

helps you breath better. 

Practice with breathing.

Inhale through the nose 
and out the mouth. Make 

sure you are breathing 
with your belly. 

Place one hand on your 
belly and breathe only 

through your nose. 
breathe in for 4 seconds 

and breathe out for 4 
seconds. Make sure you 

are feeling your belly 
grow and deflate like a 

balloon would.

Repeat these steps a few 
times.

•Sit down in a chair and 
relax the neck and shoulder 

muscles.

•Breathe in slowly through 
the nose while keeping the 
mouth closed. Inhale for 2 

seconds.

•Pucker or purse the lips, as 
if whistling or blowing out a 

candle. Exhale slowly for 
4-6 seconds.

Repeat the above steps.

You have overcome this 
feeling before.

 You are strong enough 
to handle your emotions, 
and the anxiety attack 

will not last long.

Don’t push the anxiety 
away. 

Be aware of what you 
are feeling. Ignoring your 
emotions and thoughts 
will only make it worse 

over time.

Moving around releases 
hormones called 

endorphins that relax the 
body and improve mood. 

Taking up regular 
exercise can help reduce 
anxiety over time, which 
may lead to a reduction 

in the number or severity 
of panic attacks.

Find a peaceful spot to 
calm down and ride out 
the panic attack. Sitting 

in a quiet place will 
create some mental 

space, and it will make it 
easier to focus on 

breathing and calming 
down.

Positive social 
interactions can really 
benefit how you are 

feeling. Make sure you 
have someone you trust 

that you can talk to when 
you are feeling anxious. 

Let them know what they 
can do to help. 

Talking to someone can 
release some of the built 

up tension.

Your body will make sure 
you return to a balanced, 

calm state, no matter 
how much your mind is 
trying to convince you it 

won’t.

It is important to remind 
ourselves that panic attacks 

are not dangerous and 
unmanagable.

By practicing with reassuring 
thought you can more easily 
calm yourself down during
or before a panic attack.  

Grounding techniques help 
control panic and anxiety 

symptoms by turning attention 
away from thoughts, 

memories, or worries, and 
refocusing on the present 

moment. 

The idea is to make yourself 
think about something other 
than your anxiety and panic.

This creates a sense of comfort 
because you feel more in 
control of the situation. 

There are many other ways 
that also help to deal with 

anxiety and to reduce 
symptoms of a panic attack. 

On these TIPS cards you can 
find helpful tips to use during a 
panic attack as well as tips to 

help feel less anxious. 

Try them out next time and see 
if you can benefit from them.

On these empty cards you can 
write down any other 

methods that work for you. 

This way you can always have 
something to look back to in 

case you want to practice 
with these methods or if you 

want to remember something 
thas has helped you in the 

past. 

Deep breathing is one of the 
best ways to lower anxiety in 

the body.

Symptoms such as increased 
heart rate, fast breathing, and 

high blood pressure, all 
decrease as you breathe deeply 

to relax.

Breathing exercises are easy to 
learn and you can do them 

whenever you want.

Practice with different 
breathing exercises for 5-10 
minutes to see what works 

best for you.

Take a moment to 
identify:

5 things you can see.
4 things you can feel.
3 things you can hear.
2 things you can smell.
1 thing you can taste.

Pick up an object and 
describe it in detail. 
Describe its color, 

texture, size, weight, 
scent, and any other 
qualities you notice.

Think of a category or 
subject and name one 
thing for each letter of 

the alphabet.

Example:
FOOD - Apple, Bread, 

Carrot....

Look around you and try 
to name all the objects 

you see.

BACK-
SIDE

EXPLA-
NATION

Music can be a great way to calm 
down. Browse through the playlist 
and find out what music helps you 

to relax.

You can try listening to these 
songs while practicing with the 

deck of cards or any other time of 
the day you might want some 

extra help feeling relaxed. 

If none of the songs are relaxing 
to you, don’t worry. Not everyone 
experiences music the same way. 

These are just a few options.

Scan the back of this card for the 
playlist.

MUSIC

This deck of cards is made for 
anyone who wants to practice 

with different methods of dealing 
with anxiety and panic attacks. 

There are many different ways of 
calming ourselves down during a 
panic attack. This deck provides 
a variety of different techniques 

to familiarize and practice with in 
order to better be able to handle 

anxiety and panic attacks.

It is up to you to decide what 
works for you and what doesn’t. 

The cards can also be used 
during a panic attack as a guide 

to try and calm yourself down 
again.

i

Reassuring thoughts 
on panic attacks

General tips for panic
 attacks 

Breathing 
exercises

Empty cards for self 

Grounding 
techniques 

INFORMATION
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Nog een keer testen
Met mijn nieuwe versie ging ik weer testen om te kijken of het 
goed overkomt of niet. Inhoudelijk waren de resultaten positief. De 
oefeningen zijn duidelijk en de testpersonen begrijpen mijn concept. 

Het enige wat nog miste is een houvast voor hoe de gebruiker door 
de kaarten heen moeten. Mijn idee was om het aan de gebruiker vrij 
te laten hoe de kaarten geplaatst zullen worden gebaseerd op hun 
eigen behoeftes. Maar ik had gemerkt dat de testpersonen hiermee 
moeite hadden omdat zij nog niet bekend zijn met de kaarten. 
Hiervoor zou ik bijvoorbeld een foto met uitleg kunnen toevoegen 
zodat de gebruiker een houvast heeft voor het gebruiken van de 
kaarten. Hiervoor had ik een schema gemaakt van de gewenste 
stappen die de gebruiker kan nemen en vervolgens een overzicht 
van een mogelijke manier om de kaarten op tafel te plaatsen. De 
overzicht van de kaarten wil ik combineren met een instructie 
video waar uitglegd wordt hoe de gebruikers de kaarten kunnen 
gebruiken.

•Sit down in a chair and 
relax the neck and shoulder 

muscles.

•Breathe in slowly through 
the nose while keeping the 
mouth closed. Inhale for 2 

seconds.

•Pucker or purse the lips, as 
if whistling or blowing out a 

candle. Exhale slowly for 
4-6 seconds.

Repeat the above steps.

Look around you and try 
to name all the objects 

you see.

Panic attacks don’t last 
forever. Remind yourself 
that it will pass and that 
you will feel better again.

Moving around releases 
hormones called 

endorphins that relax the 
body and improve mood. 

Taking up regular 
exercise can help reduce 
anxiety over time, which 
may lead to a reduction 

in the number or severity 
of panic attacks.

This deck of cards is made for 

anyone who wants to practice 

with different methods of dealing 

with anxiety and panic attacks. 

There are many different ways of 

calming ourselves down during a 

panic attack. This deck provides 

a variety of different techniques 

to familiarize and practice with in 

order to better be able to handle 

anxiety and panic attacks.

It is up to you to decide what 

works for you and what doesn’t. 

The cards can also be used 

during a panic attack as a guide 

to try and calm yourself down 

again.

Reassuring thoughts on panic attacks

General tips for panic attacks 

Breathing 
exercises

Empty cards for self 

Grounding techniques 
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Hoe worden de 
kaarten gebruikt.
De kaarten zijn niet gemaakt om op een specifieke manier gebruikt 
te worden. Er zijn informatie kaarten waar uitleg op staat over de 
inhoud van de kaarten en er zijn oefen kaarten om rustgevende 
technieken te ontdekken. Hoe de gebruiker ervoor kiest om deze 
kaarten te gebruiken kan zelf bepaald worden. Tijdens het testen 
had ik gemerkt dat er toch behoefte was aan een beetje uitleg 
vooral als het voor het eerst gebruikt wordt. Voor mijn eindproduct 
wil ik een instructie video maken waarin alles uitgelegd wordt 
over mijn concept inclusief hoe de gebruikers mijn kaarten kunnen 
gebruiken. Voor nu heb ik met foto’s een schema gemaakt van hoe 
de gebruikers om kunnen gaan met de kaarten.

Pak de stapel en lees eerst de informatie kaart

Bekijk de legenda om erachter te komen wat 
de symbolen aan de achterant van de kaarten 

betekenen.

Je kan kiezen of je rustgevend muziek op wilt 
zetten of niet. Dit kan ook op een latere moment.

Verdeel de kaarten in de verschillende 
categorieën. Elk categorie heeft een ander 

symbool.

Lees de informatie over de verschillende 
categorieën. Elk categorie heeft zijn eigen 

informatie kaart.

Kies een categorie en oefen met een kaart uit de 
gekozen categorie. 

Daarna kan je verder oefenen in dezelfde 
categorie of je kan ervoor kiezen om een ander 

categorie uit te proberen. 

Na een paar dagen oefenen kan je een selectie 
van kaarten maken waarmee je verder mee wilt 

gaan oefenen.
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Laatste test met kaarten
Om te testen of mijn concept de gewenste resultaten oplevert had ik twee 
personen gevraagd om voor drie dagen lang mijn concept te testen. Ik had de 
kaarten geprint en meegegeven met de test personen. Het was lastig om test 
personen te vinden omdat ik iemand zocht die last heeft van paniekaanvallen en 
in een periode zat waar die behoefde had aan technieken om mee te oefenen. 
Uiteindelijk had ik twee personen gevonden die beide in een stressvolle periode 
zitten en die van zichzelf weten dat zij hierdoor paniekaanvallen kunnen krijgen. 
Ik had hen beloofd dat zij anoniem zullen blijven dus ik noem ze hier “persoon 1” 
en “persoon 2”.
• Persoon 1 is op het moment bezig met het schrijven van haar scriptie en 

ervaart veel stress hierdoor, vooral omdat zij weinig steun uit haar omgeving 
krijgt. 

• Persoon 2 probeert zijn master opleiding af te ronden terwijl hij ook moet 
werken. Hij vind het moeilijk om deze twee te combineren wat voor hem veel 
stress en angst oplevert.

Om de resultaten te meten had ik een formulieren gemaakt die elke dag werd 
ingevuld nadat zij de kaarten hadden gebruikt. Dag een & twee hadden dezelfde 
vragen. Bij dag drie kwamen een paar nieuwe vragen erbij over hun algemen 
ervaring met de kaarten

Gewenste resultaten
Om te kunnen bepalen of mijn ontwerp werkt of niet zoals ik het voor mij ziet 
heb ik een paar doelen gesteld voor mijzelf waar de resultaten aan moeten 
voldoen. Als deze doelen behaald zijn betekent het voor mijn dat mijn concept 
een succes is:

1. De test personen ervaren na het oefenen met de kaarten een moment van 
ontspanning/rust. Als zij het gevoel hebben dat zij zich meer ontspannen 
voelen na het oefenen met de kaarten betekent dit dat de oefeningen een 
rustgevend effect hadden op de gebruiker en dat de gebruiker een oefening 
heeft gebruikt wat voor hen bruikbaar kan zijn tijdens een paniekaanval.

2. De gebruiker kan na een paar dagen oefenen met de kaarten een selectie 
maken van kaarten op basis van hun eigen voorkeur die gevormd is door het 
uitproberen van de verschillende kaarten.

3. De gebruiker ervaart een moment van paniek of angst en kan zichzelf 
rustig houden door het gebruiken van een techniek waarmee die heeft 
geoefend. Deze stap is lastig te testen omdat ik niet kan bepalen waneer de 
testpersonen een paniekaanval of angst gaan ervaren. 

Hier wil ik weten welke 
categorie de test personen 
mee hebben geoefent en 
waarom. Dit wil ik weten 

om te snappen waarom er 
voor een bepaald categorie 

gekozen wordt en of er 
geoefent wordt met de 

verschillende categorieën. 

De reden voor deze vragen 
was om te bepalen welke 
kaarten voor de gebruiker 
rustgevend zijn en om te 

kijken of zij hiermee blijven 
oefenen of niet.

Ik wil met deze vragen te 
weten komen of de muziek 

optie gebruikt wordt en of het 
toevoegd aan de algemene 

ervaring.

Een algemene vraag waar 
de testpersonen iets kwijt 

kunnen over de kaarten en 
hun ervaring.

     Vragen voor dag 1, 2, 3.
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ag

 1
D

ag
 1

Dag 2

Dag 2

Dag 3

Dag 3

     Extra vragen voor dag 3.

Ik wil weten op welke 
momenten zij de kaarten 

gebruiken om beter te 
begrijpen wanneer een 

passend moment is om de 
kaarten te gebruiken.

Bij deze vraag wil ik weten 
of de test personen een 

keuze maken op basis van de 
oefeningen die zij op dag 1,2,3  

rustgevend vonden.
 

Hier vraag ik voor hun mening 
over hun ervaring van de 

afgelopen dagen en of zij de 
ervaring sterk genoeg vonden 
om te blijven oefenen ermee.

De resultaten
Door de antwoorden die ik terug had gekregen kon ik concluderen dat mijn 
ontwerp werkt zoals ik het had gevisualiseerd. Uit de antwoorden kan ik halen 
dat mijn ontwerpt voldoet aan de gewenste resultaten die ik had opgesteld. 

1. De test personen ervaren na het oefenen met de kaarten een moment van 
ontspanning/rust : 

De test personen gaven elke dag aan een moment van rust te hebben ervaren 
na het oefenen met de kaarten. 

Persoon 1:

Persoon 2:
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2. De gebruiker kan na een paar dagen oefenen met de kaarten een selectie 
maken van kaarten op basis van hun eigen voorkeur die gevormd is door het 
uitproberen van de verschillende kaarten:

De test personen gaven aan welke kaarten ervoor hebben gezorgd dat zij meer 
ontspannen gingen voelen. Aan het einde hebben zij een selectie van kaarten 
gemaakt waarmee ze verder mee willen oefenen. Door te kijken naar hun 
gekozen kaarten en de kaarten die zij rustgevend vonden, kan ik concluderen 
dat de keuze die zij hebben gemaakt gebaseerd is op hun ervaring met de 
kaarten.

3. De gebruiker ervaart een moment van paniek of angst en kan zichzelf rustig 
houden door het gebruiken van een techniek waarmee die heeft geoefend. 

Deze stap was lastig om te testen omdat een paniekaanval niet ingepland kan 
worden. Ik wist niet hoe ik dit moest testen. Een paniekaanval nabootsen is niet 
mogelijk omdat er te veel verschillende dingen tegelijk gebeurt met het lichaam. 
(hyperventilatie, hartkloppingen, negatieve gedachten, verwarring, emoties)
Na ongeveer twee weken na mijn test had ik weer contact opgenomen met de 
test personen om te vragen of mijn kaarten na een tijdje iets heeft toegevoegd 
aan hun angst en paniek als zij deze hadden ervaren. De antwoorden die ik had 
gekregen was ik tevreden mee.

Persoon 1 gaf aan dat zij vaak angst ervaart en dat zij af en toe terug kijkt naar 
de kaarten om te oefenen met grounding en ademhaling. Zij geeft aan dat zij dit 
niet elke dag doet maar vooral als zij erg angstig en overprikkeld voelt.

“I actually do go back to the card exercises from time to time. Like, on Tuesday i 
was feeling a bit extra anxious and just couldn’t focus on anything so i tried the 

grounding exercises again to calm my mind down a bit…I did this one or two more 
times the last few days”

Bij persoon 2 gebruikt hij de kaarten zelf niet meer maar wel oefent hij vaker met 
ademhaling uit zichzelf. 

“Wel i actually don’t really use the cards anymore but i have become more aware 
of how effective breathing the right way can be. Whenever i’m feeling a bit 

stressed i remind myself to take deep breaths just like the cards suggested. So i still 
gained at least something from it.”

Beide personen gaven aan dat zij iets hadden gevonden wat hun helpt om rustig 
te blijven. Geen van beide hadden een paniekaanval gekregen maar hadden wel 
tijdens momenten van veel stress en angstige gevoelens een oefening gebruikt 
waarmee zij eerder mee hadden geoefend en gaven aan dat het heeft geholpen. 
Dit geeft voor mij aan dat zij door het oefenen en verkennen van de verschillende 
technieken iets hebben gevonden wat hun rustig houd.

Met deze antwoorden die ik had gekregen kan ik concluderen dat dit deel van 
mijn concept de gewenste resultaten oplevert.

Persoon 1:

Persoon 2:
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Wat kan toegevoegd worden?

Hoewel de resultaten positief waren gaven de testpersonen aan dat zij meer 
kaarten zouden willen hebben om mee te oefenen. Ik had al verwacht dat er 
misschien behoefte zal zijn aan meer kaarten. Dit wil ik aanpakken door vier 
extra kaarten per categorie toe te voegen aan de standaard pakket van kaarten. 
Daarnaast wil ik een online platvorm creëren waar gebruikers hun zelf ingevulde 
kaarten met elkaar kunnen delen.
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Toevoeging digitaal 
onderdeel

Tijdens het testen met de kaarten en door de gesprekken die ik had gevoerd over 
mijn concept had ik gerealiseerd dat de oefeningen die ik aanbied met de kaarten 
gelimiteerd zijn. Wat ik hiermee bedoel is dat de gebruiker niet veel opties heeft 
om mee te oefenen. De oefeningen die zijn uitgekozen zijn bekend als hulpzame 
methodes maar als er niet genoeg variatie is in oefeningen dan denk ik dat de 
gebruiker minder gemotiveerd en enthousiast zal zijn om de kaarten regelmatig 
te gebruiken. Uit de testen die ik tot nu toe had gedaan was dit nog niet het 
geval. De test personen gaven niet aan dat zij minder enthousiast waren maar 
hebben wel aangegeven dat zij meer variatie zouden willen zodat het niet steeds 
herhaalt. De test personen hebben de kaarten voor drie dagen gebruikt, dit 
was niet een lang genoeg periode om dit goed te kunnen testen (hun motivatie 
om de kaarten te gebruiken) maar doordat zij nu al aangeven dat zij behoefte 
hebben aan meer variatie kan ik concluderen dat het nodig is om iets te bedenken 
waardoor de gebruiker meer oefeningen tot hun beschikking krijgt. 

Als extra toevoeging wil ik dat de gebruiker hun zelf opgeschreven oefeningen, 
notities, tips etc. met elkaar kunnen delen. Op deze manier kunnen meerdere 
personen profiteren van de succes methodes van een ander. Hoe meer je tot je 
beschikking hebt om mee te oefenen hoe beter je gaat begrijpen wat wel en niet 
voor jou als individu werkt. Dit gaat ook voor zorgen dat de stapel kaarten meer 
gepersonaliseerd worden omdat je dan meer opties krijgt om uit te kiezen.

Dit wil ik doen door een digitale platvorm te maken waarop deze kaarten gedeeld 
kunnen worden. Hier kunnen de gebruikers de verschillende zelf ingevulde kaarten 
van anderen zien en kunnen de gebruikers hun eigen kaarten 
uploaden. 

Ik wil een telefoon app maken omdat de platvorm dan makkelijk 
te bereiken is, mensen hebben bijna altijd hun telefoon bij zich. 
Daarnaast is de format van een telefoon het meest vergelijkbaar 
met kaarten, zo kan de digitale platvorm toch een vergelijkbare 
vorm en groote hebben als de kaarten.

Wat is het?
Een online platvorm waar gebruikers hun ingevulde kaarten met elkaar kunnen 
delen.

Waarom?
Om nog meer oefeningen te kunnen verkennen en om ervoor te zorgen 
dat de oefeningen “fris” blijven. Daarnaast ook om de stapel kaarten meer 
gepersonaliseerd te maken. 

Waar moet het aan voldoen?
• Gebruiker moet hun eigen gepersonaliseerde kaarten kunnen uploaden:
Dit kan door bijvoorbeeld een foto ervan te maken of door een tekstvak die 
ingevuld moet worden.
• Gebruiker kan op een centraal punt de verschillende zelf ingevulde kaarten 

bekijken: 
• De kaarten van anderen moeten overzichtelijk en makkelijk te bereiken zijn 

zodat de gebruiker makkelijk door de kaarten heen kan.
• Gebruiker kan hun geselecteerde kaarten in de app bewaren: er moet een 

mogelijkheid zijn om de kaarten die de gebruiker wilt uitproberen in de app 
te bewaren. Zo kan de gebruiker makkelijk hun geselecteerde kaarten terug 
vinden om mee te kunnen oefenen.

Hoe werkt het?
Op de volgende pagina’s leg ik beter uit hoe het precies in elkaar zit. Ik had 
eerst een schema gemaakt om te laten zien hoe de gebruiker de app gebruikt.
Vervolgens heb ik een mockup gemaakt met uitleg om te visualiseren hoe het eruit 
komt te zien en hoe de gebruiker de app moet navigeren.
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De online platvorm voor de “anti-paniek” kaarten zal bestaan uit drie pagina’s.
1. Upload: Hier kan de gebruiker hun eigen ingevulde kaarten uploaden om 

toegevoegd te worden aan de openbare pagina wat door andere gebruikers 
ook te zien is. 

2. Browse: Hier kan de gebruiker alle kaarten die geupload zijn bekijken.
3. Favorites: Hier kan de gebruiker kaarten uit de “browse” pagina bewaren 

om deze makkelijk terug te vinden. Deze pagina is alleen voor de gebruiker 
zichtbaar.

Ik had als eerst een schema gemaakt van de gewenste stappen die de gebruiker 
moet ondernemen in de app. Deze schema geeft uitleg over de werking van de 
app en de verschillende onderdelen binnen de app. 

Upload

Browse

Favorites

Gebruiker drukt op de lege kaart om
eigen ingevulde kaart in te vullen.

Na het typen krijg je 
twee opties om verder te gaan.

“X” - Kaart is niet goed. Kaart wordt verwijdert en
gebruiker kan opnieuw een kaart invullen.

“�” - Kaart is goed en wordt toegevoegd aan de 
andere kaarten.

Gebruiker maakt eigen kaart 
digitaal door deze over te 

typen.

Op het scherm zie je een kaart die 
door iemand geupload werd. 

Door naar beneden te scrollen
kan je door alle kaarten heen. 

Door naar beneden te scrollen
kan je door alle kaarten heen. 

Je kan op dat moment zelf de oefening 
uitproberen of je kan de kaart bewaren 

in je eigen “deck” in de app zelf. Zo kan je
op een later moment makkelijk een kaart 

terug vinden. 

Door op een hart symbool te 
drukken bewaar je een kaart 

in je virtuele deck.

Op het scherm zijn de bewaarde
 kaarten te zien. Er is een kaart tegelijk

te zien.

Als je een kaart niet meer in je deck wilt 
hebben kan je nog een keer op de hart

drukken om het te verwijderen van je deck. 
(Het zal nog terug te vinden zijn in de 

“browse” pagina.)
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Verbinding tussen kaarten en app.
De kaarten en de app worden met elkaar “verbonden” door de lege kaarten die 
zelf ingevuld moeten worden. Deze kaarten dienen als input maar ook als output 
voor de app. 

Net als hiervoor is uitgelegd, is de bedoeling van de app om de eigen ingevulde 
kaarten met elkaar te delen. De kaarten die door de gebruiker zijn ingevuld 
kunnen gezien worden als de “input” waarde. Gebruiker kiest een kaart uit hun 
fysieke kaarten en maakt deze digitaal.
Als de gebruiker een kaart in de app vind en de gebruiker wilt deze toevoegen 
aan zijn eigen fysieke stapel kaarten dan kan dit door het bericht op de kaart over 
te nemen op een van de eigen lege kaarten. Dit kan gezien waarde als de “output” 
waarde van de app. De gebruiker kiest een digitale kaart en maakt dit fysiek door 
het over te schrijven en toe te voegen aan eigen stapel kaarten.

Wanneer gaat de gebruiker de app utiliseren?
Uit de testen die ik had gedaan met de fysieke kaarten was gebleken dat er nog 
behoefte is aan meer mogelijkheden om mee te kunnen oefenen. Dit was ook 
de reden waarom ik ervoor had gekozen om deze app toe te voegen aan mijn 
ontwerp. De app dient als een verkenning platvorm voor anti-paniek methodes. 
Dus de gebruiker gaat de app gebruiken wanneer de opgeleverde standaard 
stapel kaarten niet meer voldoende variaties aanbieden om mee te oefenen. Als 
de gebruiker de behoefte krijgt om meer anti-paniek methodes uit te proberen kan 
dan de app ingeschakeld worden.

Fysieke kaarten 

Zelf invul kaarten

Appen

Gebruiker upload de zelf ingevulde 
kaart in de app door het over te 

typen.

De gebruiker heeft een zelf 
ingevulde kaart om te delen met 

anderen.

Gebruiker vind een kaart in de app 
om over te nemen in hun eigen 

fysieke stapel kaarten.

De gebruiker voegt de digitale kaart 
van en ander toe aan eigen fysieke 

stapel kaarten door deze over te 
schrijven op een lege kaart.

INPUT

OUTPUT
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Voordat ik een prototype van de digitale platvorm ging maken had ik eerst 
schetsen gemaakt van hoe het mogelijk eruit zou komen te zien. Deze schetsen 
had ik digitaal gemaakt en meer details erbij toegevoegd om een realistisch 
gevoel te krijgen van de app. In mijn ontwerp probeerde ik dezelfde kleuren en 
stijl te gebruiken van de fysieke kaarten zodat de tweeën een vergelijkbare gevoel 
krijgen en dat het duidelijk is dat ze bij elkaar horen (app + kaarten)

Prototype maken

Dit is de begin scherm 
van de “upload” pagina. 

Hier typt de gebruiker 
hun eigen tekst in die 
zij al eerder hebben 

opgeschreven op hun 
lege kaarten.

Vervolgens krijgt de 
gebruiker hun kaart te 
zien om te verifiëren of 

het goed is.

Bevestiging geeft aan dat 
de kaart van de gebruiker 

geupload is. 

Bij de “browse” pagina 
ziet de gebruiker steeds 

een kaart op hun scherm.

Door naar beneden te 
scrollen ziet de gebruiker 
alle geuploade kaarten.
Zo kan de gebruiker de 
verschillende kaarten 

verkennen.

Als er een kaart is die de 
gebruiker wilt bewaren 

kan dit door op het hartje 
te drukken.

Als het hartje rood is dan 
is deze kaart terug te 

vinden in de “Favorites” 
pagina.
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Ook bij de “favorites” 
pagina ziet de gebruiker 
steeds een kaart op hun 

scherm. 

Door naar beneden te 
scrollen ziet de gebruiker 
de verschillende kaarten.

Door op het hartje de drukken 
verwijdert de gebruiker hun 

kaart van de “favorites” 
pagina.

Voor de prototype van de app ben ik adobe Xd gaan gebruiken om een 
interactieve prototype te maken. Ik had de visualisatie van de app gebruikt als 
houvast en ging proberen om dit zo goed mogelijk over te nemen in adobe Xd. 
Niet alle functies van de app konden in Xd nagemaakt worden maar wel had ik de 
opstel zodanig in elkaar gezet dat mijn test personen alsnog konden ervaren hoe 
de app zou moeten werken. Een van de functies wat niet mogelijk is met Xd is zelf 
iets kunnen typen. Omdat het voor mijn test niet belangrijk is wat de inhoud van 
de kaarten zijn maar meer de bruikbaarheid van de app, was dit een onderdeel 
wat ik kon omzeilen door een placeholder tekst te gebruiken. Ook het bewaren 
van de kaarten in de “favorites” pagina was lastig om te maken. Dit had ik kunnen 
doen door steeds verschillende “browse” en “favorites” paginas te maken met 
steeds een ander combinaties van “geliked” en “niet geliked” kaarten. Omdat dit 
erg verwarrend kan zijn en veel tijd ineemt had ik alleen de eerste drie kaarten de 
optie gegeven om te “liken”. Op deze manier kunnen de testpersonen alsnog de 
werking van de app ervaren. 
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De prototype kan hier 
gedownload worden:

https://drive.
google.com/drive/

folders/1eIieDmmrQUGe1wApe-Z-
zp_Y537HYSnz?usp=sharing
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Prototype testen
Voor mijn prototype was het vooral belangrijk dat mijn testpersonen de app 
konden navigeren en dat het duidelijk was wat alle functies deden. Als mijn 
testpersonen de app goed kunnen navigeren en alles duidelijk is zonder enig 
verwarring dan is de app voor mijn doeleinde een succes. Ik had met zes 
verschillende personen een user test gedaan om mijn prototype te testen. Dit 
waren zes willekeurige personen uit mijn vrienden en familie kring waarvan twee 
in het verleden last hebben gehad van paniekaanvallen. Voordat ik mijn prototype 
liet zien had ik hun eerst mijn concept uitgelegd zodat zij begrepen waarvoor de 
app bedoeld was. Vervolgens liet ik hun de prototype gebruiken en had ik hun 
vragen gesteld zoals “wat vond je ervan?” en “wat zou je veranderen?”. 

De reacties waren positief. De werking en indeling van de app was voor iedereen 
duidelijk en zij vonden het een interessant idee. Wel waren er een paar feedback 
punten om de ervaring nog beter te maken. Deze had ik genoteerd en verbeterd in 
mijn ontwerp voor de app. 

• Om ervoor te zorgen dat het altijd duidelijk is wat de inhoud is per pagina heb 
ik een informatie knop toegevoegd aan alle pagina’s. Als de gebruiker op het 
knopje drukt dan komt een kort bericht op het scherm met uitleg.

• Een van mijn testpersonen stelde de vraag:  “wat als iemand hier misbruik 
van maakt en nutteloze kaarten gaat uploaden voor de grap?”  Dit vond ik een 
goed punt die opgebracht werd. Om te voorkomen dat er kaarten tussendoor 
zitten die niet geschikt zijn voor de app heb ik een “report” knop bij de kaarten 
toegevoegd. Gebruikers kunnen hiermee aangeven of zij een kaart ongepast 
vinden. Deze zal dan door de “team” (ik) bekeken worden en als het inderdaad 
ongepast is dan zal die verwijderd worden.

Knop om kaart 
te rapporteren 

in het geval van 
een ongepaste 

kaart.

Deze pop-up krijgt 
de gebruiker te 

zien als een kaart 
gerapporteerd 

wordt.

Informatie knop 
met uitleg over 
de inhoud per 

pagina.
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• Ook gaven de testpersonen aan dat het fijn zou zijn om de kaarten in de 
“browse” categorie te kunnen filteren op basis van populariteit. Dit vind ik een 
waardevolle toevoeging. Als een kaart populair is betekent het in deze context 
dat er veel mensen zijn die een kaart hebben toegevoegd aan hun favorieten. 
Dit kan een indicatie zijn dat het een kaart is die goed werk of dat mensen fijn 
vinden om mee te oefenen. Dus is de kans groter dat het voor een willekeurige 
individu ook waardevol zal zijn.

• Van de voorbeeld kaarten in mijn prototype die ik aan mijn testpersonen liet 
zien was het niet altijd even duidelijk waarom een kaart rustgevend is. In 
mijn fysieke stapel kaarten had ik per categorie uitgelegd waarom het een 
rustgevend oefening kan zijn maar in de app heb ik geen controle over de 
soorten oefeningen die anderen gebruiken. Om wat achtergrond informatie te 
kunnen geven over de kaarten heb ik de optie toegevoegd om extra informatie 
te kunnen noteren per kaart. Zo kan degene die de kaart upload hun kaart 
beter uitleggen, en kan de andere gebruikers beter begrijpen wat er op de 
kaarten staat.

De gebruiker 
krijgt de optie 

om extra 
informatie toe te 
voegen aan hun 

kaart.

Als de gebruiker 
op de “i” drukt 
op een kaart 
dan komt de 

extra informatie 
tevoorschijn.

Knop om 
kaarten te 

kunnen filteren
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• Als laatst wil ik dat de gebruikers persoonlijk met elkaar kunnen communiceren. 
Mijn testpersonen gaven aan dat zij het fijn zouden vinden om de optie te 
hebben om met andere te chatten als er nog meer uitleg nodig is. Maar ook 
gewoon om hun ervaring met de kaarten met elkaar te kunnen delen. Dit vond 
ik een leuke toevoeging alleen moest het voor mij niet te ingewikkeld zijn. 
Mijn idee voor de app was om nieuwe kaarten te kunnen ontdekken die de 
gebruikers kunnen toevoegen aan hun fysieke stapel kaarten. Een chat element 
zou dan een compleet nieuwe laag creëren aan mijn ontwerp wat voor mij 
geen hoofdzaak is. Ik wil dat de gebruikers de app gaan gebruiken zonder dat 
er extra druk erbij komt van een sociale element waar mensen zich gedwongen 
voelen om antwoord te geven op anderen of om hun kaart te rechtvaardigen. 
Daarom geef ik de gebruikers de optie om de chat element aan/ uit te kunnen 
zetten. Als de gebruiker hun chat element uit hebben staan dan kunnen 
anderen geen contact opnemen met hen.

Deze onderdelen wil ik aan mijn eindontwerp toevoegen om het meer compleet te 
maken. Wat voor mij belangrijk was tijdens het testen was dat mijn testpersonen 
de verschillende pagina’s konden navigeren en dat het duidelijk was hoe de app 
werkt. Dit had ik getest waaruit bleek dat de werking inderdaad duidelijk was. De 
nieuwe toevoegingen zijn bedoeld als extra onderdelen en om de app en ervaring 
nog beter te maken. 

Er is een 
nieuwe pagina  
gemaakt voor  

de chat element.

De chat kan aan & 
uit gezet worden 
door deze knop te 

gebruiken.

Gebruikers kunnen 
elkaar blokeren 
als zij dit nodig 

vinden.

Bij de informatie knop op de kaarten in 
de “browse” pagina kan de gebruiker een 
gesprek beginnen met de degene die de 
gekozen kaart heeft gemaakt. Als er een 
chat bubbel icoon erbij staat betekent dit 

dat de gebruiker zijn chat aan heeft staan. 
Door op het icoontje te drukken start de 

gebruiker het gesprek.
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Door onderzoek te doen, interviews te houden, en door mijn idee te testen 
ben ik tot het volgende concept gekomen: een pak kaarten om te oefenen 
met kalmerende technieken en gedachten om beter voorbereid te zijn op een 
paniekaanval. De gebruiker kan het utiliseren in stressvolle periodes maar vooral 
ook op rustige momenten. Mijn concept is niet bedoeld om op het moment van 
een paniekaanval te gebruiken (kan wel) maar juist op momenten waar de 
gebruiker een paar minuten pauze kan nemen in hun dag om de verschillende 
rustgevende technieken te verkennen. De bedoeling is dat de gebruiker dan voor 
zichzelf gaat ontdekken welke kaarten en technieken het best werken om tot 
rust te komen. Uiteindelijk kan een eigen samenstelling van kaarten gevormd 
worden waarmee de gebruiker regelmatig mee kan oefenen. Daarnaast hoort 
ook een app bij de kaarten waar gebruikers hun eigen rustgevende technieken 
met elkaar kunnen delen.

Door hiermee te oefenen is de gebruiker op het moment van een paniekaanval 
beter voorbereid en zou die zichzelf sneller uit de paniek kunnen halen. 

Ik geloof dan mijn concept voldoet aan de door mij opgestelde ontwerpcriteria.

De kaarten zijn verdeeld in vijf categorieën:

Panic attacks don’t last 
forever. Remind yourself 
that it will pass and that 
you will feel better again.

Your panic attacks won’t 
kill you or make you go 

crazy. 

Your body is capable of 
handling everything you 

are feeling.  

You have overcome this 
feeling before.

 You are strong enough 
to handle your emotions, 
and the anxiety attack 

will not last long.

Your body will make sure 
you return to a balanced, 

calm state, no matter 
how much your mind is 
trying to convince you it 

won’t.

Ademhaling: een goede 
ademhaling is een van de meest 
effectieve manieren om tot rust te 
komen. Diepe ademhaling zorgt 
ervoor dat de hartslag rustiger 
wordt waardoor de rest van het 

lichaam zichzelf gaat ontspannen.

Grounding: dit is een methode om alle 
negatieve gedachten los te laten en in 

plaats daarvan te focussen op het heden. 
Door middel van je zintuigen ga je all je 

aandacht richten op wat er op dat moment 
te observeren is. Dit zorgt voor meer 

rust in je hoofd waardoor je beter na kan 
denken.

Geruststellling: een heftige 
paniekaanval kan gevaarlijk voelen, 
alsof er iets levensbedreigend met 
het lichaam gebeurt. Op zo een 

moment is het verstandig om jezelf 
te herinneren dat je veilig bent en 
dat een paniekaanval niet gevaarlijk 
is. Dit zorgt voor meer rust omdat 
je minder gaat stressen om je eigen 

paniekaanval.

Tips: advies die niet specifiek 
gerelateerd zijn met ademhaling, 

grounding of geruststelling. 

Lege kaarten: deze zijn bedoeld 
om zelf iets op te schrijven. Als de 
gebruiker een ander techniek kent 
of een eigen rustgevend bericht 
heeft kan dit op de lege kaarten 

genoteerd worden.

Take a moment to 
identify:

5 things you can see.
4 things you can feel.
3 things you can hear.
2 things you can smell.
1 thing you can taste.

Pick up an object and 
describe it in detail. 
Describe its color, 

texture, size, weight, 
scent, and any other 
qualities you notice.

Think of a category or 
subject and name one 
thing for each letter of 

the alphabet.

Example:
FOOD - Apple, Bread, 

Carrot....

Look around you and try 
to name all the objects 

you see.

Maintain a good posture:
 

pull your shoulders back, 
stand or sit with your 

feet apart, and open your 
chest. Good posture 

helps you breath better. 

Practice with breathing.

Inhale through the nose 
and out the mouth. Make 

sure you are breathing 
with your belly. 

•Sit down in a chair and 
relax the neck and shoulder 

muscles.

•Breathe in slowly through 
the nose while keeping the 
mouth closed. Inhale for 2 

seconds.

•Pucker or purse the lips, as 
if whistling or blowing out a 

candle. Exhale slowly for 
4-6 seconds.

Repeat the above steps.

Don’t push the anxiety 
away. 

Be aware of what you 
are feeling. Ignoring your 
emotions and thoughts 
will only make it worse 

over time.

Moving around releases 
hormones called 

endorphins that relax the 
body and improve mood. 

Taking up regular 
exercise can help reduce 
anxiety over time, which 
may lead to a reduction 

in the number or severity 
of panic attacks.

Find a peaceful spot to 
calm down and ride out 
the panic attack. Sitting 

in a quiet place will 
create some mental 

space, and it will make it 
easier to focus on 

breathing and calming 
down.

• Ontwerp is gemaakt om mee te oefenen 
• Ontwerp is laagdrempelig 
• Ontwerp bevat een muziek element 
• Gebruiker oefent met controle over gedachten 
• Gebruiker oefent met ademhaling 
• Gebruiker bepaalt zelf hun tempo 
• Gebruiker heeft controle over muziek 

PROOF OF CONCEPT
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Verder is er een afspeellijst met rustgevend muziek die gebruikt kan worden 
tijdens het oefenen om zo een extra laag ontspanning te creëren.

Daarnaast zijn er nog informatie kaarten die per categorie uitleg geven over de 
relevantie van de gekozen categorie.

Ook is er een algemene informatie kaart die verteld wat de bedoeling van 
de kaarten zijn en een legenda waar je kan zien wat de symbolen aan de 
achterkant van de kaarten voor staan. Elke kaart heeft aan de achterkant een 
ander symbool om aan te geven bij welke categorie het hoort.

Met de app kunnen gebruikers nieuwe methodes ontdekken om mee te 
oefenen voor hun paniekaanvallen en angst. In de app kunnen gebruikers 
hun zelfingevulde kaart digitaal maken door deze over te typen en vervolgens 
te uploaden zodat anderen het kunnen uitproberen. Dit zorgt ervoor dat de 
gebruikers steeds nieuwe rustgevende technieken tot hun beschikking hebben 
om mee te oefenen. Als de gebruiker een kaart vind wat goed werkt en waar die 
vaker mee wilt oefenen kan het weer fysiek gemaakt worden door de digitale 
kaart over te nemen op een van de lege kaarten in de fysieke pak kaarten. 

De app bestaat uit vier pagina’s:

Music can be a great way to calm 
down. Browse through the playlist 
and find out what music helps you 

to relax.

You can try listening to these 
songs while practicing with the 

deck of cards or any other time of 
the day you might want some 

extra help feeling relaxed. 

If none of the songs are relaxing 
to you, don’t worry. Not everyone 
experiences music the same way. 

These are just a few options.

Scan the back of this card for the 
playlist.

It is important to remind 
ourselves that panic attacks 

are not dangerous and 
unmanagable.

By practicing with reassuring 
thought you can more easily 
calm yourself down during
or before a panic attack.  

Grounding techniques help 
control panic and anxiety 

symptoms by turning attention 
away from thoughts, 

memories, or worries, and 
refocusing on the present 

moment. 

The idea is to make yourself 
think about something other 
than your anxiety and panic.

This creates a sense of comfort 
because you feel more in 
control of the situation. 

Deep breathing is one of the 
best ways to lower anxiety in 

the body.

Symptoms such as increased 
heart rate, fast breathing, and 

high blood pressure, all 
decrease as you breathe deeply 

to relax.

Breathing exercises are easy to 
learn and you can do them 

whenever you want.

Practice with different 
breathing exercises for 5-10  to 

see what works best for you.

On these empty cards you can 
write down any other 

methods that work for you.

This way you can always have 
something to look back to in 

case you want to practice 
with these methods or if you 

want to remember something 
thas has helped you in the 

past. 

This deck of cards is made for 
anyone who wants to practice 

with different methods of dealing 
with anxiety and panic attacks. 

There are many different ways of 
calming ourselves down during a 
panic attack. This deck provides 
a variety of different techniques 

to familiarize and practice with in 
order to better be able to handle 

anxiety and panic attacks.

It is up to you to decide what 
works for you and what doesn’t. 

The cards can also be used 
during a panic attack as a guide 

to try and calm yourself down 
again.

Reassuring thoughts 
on panic attacks

General tips for panic
 attacks 

Breathing 
exercises

Grounding 
techniques 

Upload pagina: Hier kunnen 
gebruikers hun zelf ingevulde 

kaarten over typen en 
uploaden in de app.

9:41 AM

This is the upload page.

Tap on the card to start sharing with others

9:41 AM

Hold your 
breath to 

increase CO2 
in the 

bloodstream.

Are you satisfied with the message
on this card?

...
Tap to start typing

9:41 AM

Low CO2 levels in the 
bloodsteam can cause 

hyperventilation during panic 
attacks. By holding your breath 

more CO2 will come in the 
blood stream which will make it 

easier to breath normally 
again. 

I usually take deep breaths and 
try to hold my breath for a few 

extra seconds.

Do you want to add extra information 
about this card?

9:41 AM

Hold your 
breath to 

increase CO2 
in the 

bloodstream.

Do you want to upload this card?

9:41 AM

...

Do you want to add extra information 
about this card?

Tap to start typing
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Mijn concept bestaat dus uit twee onderdelen een fysieke onderdeel met de 
kaarten om mee te oefenen en een digitaal onderdeel waar de gebruikers hun 
kaarten met elkaar kunnen delen. 

Testen
Om mijn concept te valideren had ik twee verschillende testen gedaan. De 
eerste was voor de fysieke kaarten; hiervoor had ik de kaarten aan testpersonen 
meegeven om het voor een paar dagen thuis te gebruiken. En de tweede test 
was voor de app; ik had met verschillende personen een user test gedaan. 

De kaarten:
Om de kaarten te testen had ik eerst eisen opgesteld waaraan het moet voldoen. 
Als mijn concept aan deze punten voldoet dan is het voor mij een succes: 
• De test personen ervaren na het oefenen met de kaarten een moment van 

rust. Als zij het gevoel hebben dat zij zich meer ontspannen voelen na het 
oefenen met de kaarten betekent dit dat de oefeningen een rustgevend effect 
hadden op de gebruiker en dat de gebruiker een oefening heeft gebruikt wat 
voor hen bruikbaar kan zijn tijdens een paniekaanval.

• De gebruiker kan na een paar dagen oefenen met de kaarten een selectie 
maken van kaarten op basis van hun eigen voorkeur die gevormd is door het 
uitproberen van de verschillende kaarten.

• De gebruiker ervaart een moment van paniek of angst en kan zichzelf rustig 
houden door het gebruiken van een techniek waarmee die heeft geoefend. 
Deze stap is lastig om te testen omdat ik niet kan bepalen wanneer de 
testpersonen een paniekaanval of angst gaan ervaren.

9:41 AM9:41 AM

Accept messages from others?

Hi, can you help me understand you card...

ON

||KIM||

What do you mean when you say...

||Jazid||

How often do you do this exerci...
||Oliver||

Sed ut perspiciatis omnis.

Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur.

Monday, 10:40 am

Say something…

KIM

Favorites pagina: Als de 
gebruiker een kaart wilt 
bewaren kan dit door het 

hart symbool op de kaart de 
drukken. Deze kaarten kunnen 
in de “favorites” pagina terug 

gevonden worden.

Chat pagina: Hier kunnen gebruikers met 
elkaar communiceren over de kaarten die 
zij hebben geupload. Voor bijvoorbeeld 

extra uitleg of andere vragen.

Browse pagina: Hier komen gebruikers 
de verschillende kaarten van anderen 

tegen. 

9:41 AM

Imagine your 
anxiety being a 

ball that you 
can hold in your 

hands. Now 
push it forward 
and away from 

your body.

9:41 AM

Imagine your 
anxiety being a 

ball that you 
can hold in your 

hands. Now 
push it forward 
and away from 

your body.

This is the browse page.

that others have uploaded. 

Find something you like and want to save it?
press the       icon to add the card to your “favorites”.

9:41 AM

Imagine your 
anxiety being a 

ball that you 
can hold in your 

hands. Now 
push it forward 
and away from 

your body.
Filter cards by

Most popularDate added

9:41 AM

Low CO2 levels in the 
bloodsteam can cause 

hyperventilation during panic 
attacks. By holding your breath 

more CO2 will come in the 
blood stream which will make it 

easier to breath normally 
again. 

I usually take deep breaths and 
try to hold my breath for a few 

extra seconds.

9:41 AM

Hold your 
breath to 

increase CO2 
in the 

bloodstream.
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Om te testen of mijn concept de gewenste resultaten oplevert had ik twee 
personen gevraagd om voor drie dagen lang mijn concept te testen. Ik had de 
kaarten geprint en meegegeven met de test personen. 

• Persoon 1 is op het moment bezig met het schrijven van haar scriptie en 
ervaart veel stress hierdoor, vooral omdat zij weinig steun uit haar omgeving 
krijgt. 

• Persoon 2 probeert zijn master opleiding af te ronden terwijl hij ook moet 
werken. Hij vind het moeilijk om deze twee te combineren wat voor hem veel 
stress en angst oplevert.

Om de resultaten te meten heb ik een formulieren gemaakt die elke dag werd 
ingevuld nadat zij de kaarten hebben gebruikt.

De resultaten:
Door de antwoorden die ik terug had gekregen kan ik concluderen dat mijn 
ontwerp werkt zoals ik het had gevisualiseerd. Uit de antwoorden kan ik halen 
dat mijn ontwerpt voldoet aan de gewenste resultaten die ik had opgesteld. 

1. De test personen ervaren na het oefenen met de kaarten een moment van 
ontspanning/rust : 

De test personen gaven elke dag aan een moment van rust te hebben ervaren 
na het oefenen met de kaarten. 

Persoon 1:

Hier wil ik weten welke 
categorie de test personene 

mee hebben geoefend en 
waarom. Dit wil ik weten 

om te snappen waarom er 
voor een bepaald categorie 

gekozen wordt en of er 
geoefent wordt met de 

verschillende categorieën. 

De reden voor deze vragen 
was om te bepalen welke 
kaarten voor de gebruiker 
rustgevend zijn en om te 

kijken of zij hiermee blijven 
oefenen of niet.

Ik wil met deze vragen te 
weten komen of de muziek 

optie gebruikt wordt en of het 
toevoegd aan de algemene 

ervaring.

Een algemene vraag waar 
de testpersonen iets kwijt 

kunnen over de kaarten en 
hun ervaring.

     Vragen voor dag 1, 2, 3.

     Extra vragen voor dag 3.

Ik wil weten op welke 
momenten zij de kaarten 

gebruiken om beter te 
begrijpen wanneer een 

passend moment is om de 
kaarten te gebruiken.

Bij deze vraag wil ik weten 
of de test personen een 

keuze maken op basis van de 
oefeningen die zij op dag 1,2,3  

rustgevend vonden.

Hier vraag ik voor hun mening 
over hun ervaring van de 

afgelopen dagen en of zij de 
ervaring sterk genoeg vonden 
om te blijven oefenen ermee.

D
ag

 1

Dag 2 Dag 3
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2. De gebruiker kan na een paar dagen oefenen met de kaarten een selectie 
maken van kaarten op basis van hun eigen voorkeur die gevormd is door het 
uitproberen van de verschillende kaarten:

De test personen gaven aan welke kaarten ervoor hebben gezorgd dat zij meer 
ontspannen gingen voelen. Aan het einde hebben zij een selectie van kaarten 
gemaakt waarmee ze verder mee willen oefenen. Door te kijken naar hun 
gekozen kaarten en de kaarten die zij rustgevend vonden kan ik concluderen dat 
de keuze die zij hebben gemaakt gebaseerd is op hun ervaring met de kaarten.

3. De gebruiker ervaart een moment van paniek of angst en kan zichzelf rustig 
houden door het gebruiken van een techniek waarmee die heeft geoefend.

Deze stap was moeilijk te testen omdat ik niet kan bepalen wanneer iemand een 
paniekaanval krijgt. Om het toch te kunnen valideren had ik twee weken later 
weer contact opgenomen met de test personen om te kijken of zij iets hebben 
meegemaakt wat laat zien dat zij hebben geprofiteerd van het oefenen met de 
kaarten.

“I actually do go back to the card exercises from time to time. Like, on Tuesday i 
was feeling a bit extra anxious and just couldn’t focus on anything so i tried the 

grounding exercises again to calm my mind down a bit…I did this one or two more 
times the last few days”

-Persoon 1

“Wel i actually don’t really use the cards anymore but i have become more aware 
of how effective breathing the right way can be. Whenever i’m feeling a bit 

stressed i remind myself to take deep breaths just like the cards suggested. So i still 
gained at least something from it.”

-Persoon 2

Beide personen gaven aan dat zij iets hebben gevonden wat hun helpt om rustig 
te blijven. Geen van beide hebben een paniekaanval gekregen maar hadden wel 
tijdens momenten van veel stress en angstige gevoelens een oefening gebruikt 
waarmee zij eerder mee hadden geoefend en gaven aan dat het heeft geholpen. 
Dit geeft voor mij aan dat zij door het oefenen en verkennen van de verschillende 
technieken iets hebben gevonden wat hun rustig houd.

Met deze antwoorden die ik had gekregen kan ik concluderen dat dit deel van 
mijn concept de gewenste resultaten oplevert.
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De app:
Om de app te testen was het voor mij vooral belangrijk dat mijn testpersonen 
de app konden navigeren en dat het duidelijk was wat alle functies deden. Om 
de app te testen had ik met Adobe Xd een prototype gemaakt waarin ik de test 
personen een versimpelde versie van de app lieten uit proberen. Mijn prototype 
bestond uit 3 pagina’s. 

De prototype had ik door 6 personen laten testen. Dit waren zes willekeurige 
personen uit mijn vrienden en familie kring waarvan twee in het verleden last 
hebben gehad van paniekaanvallen. Voordat ik mijn prototype liet zien had ik 
hun eerst mijn concept uitgelegd zodat zij begrepen waarvoor de app bedoeld 
was. Na het testen ging ik met hen gesprekken voeren erover om te kijken wat zij 
ervan vonden en wat voor feedback punten zij hadden. 

Als mijn testpersonen de app goed kunnen navigeren en alles duidelijk is zonder 
verwarring dan is de app voor mijn doeleinde een succes.

De reacties die ik had gekregen waren positief. De pagina’s waren goed te 
navigeren en het was voor iedereen duidelijk hoe de app functioneert. De 
feedback punten waren vooral extra onderdelen die ik zou kunnen toevoegen om 
de ervaring te verbeteren.

Dit is de begin scherm 
van de “upload” pagina. 
Als je op de scherm drukt 
komt een nep toetsenbord 

tevoorschijn.

In de browse onderdeel 
komt de gebruiker 

verschillende kaarten van 
anderen tegen.

Door op de toestsenbord 
te drukken krijg je  een 
vorgeschreven tekst te 

zien.

De prototype kan hier 
gedownload worden:

https://drive.
google.com/drive/

folders/1eIieDmmrQUGe1wApe-Z-
zp_Y537HYSnz?usp=sharing

Door naar beneden te 
scrollen navigeert de 
gebruiker de “browse” 

pagina.

In de “favorites” pagina 
vind je de kaarten die 

geliked zijn.

Ook hier navigeer je de 
pagina door naar beneden 

scrollen. 

Vervolgens krijg je een 
bericht om je kaart te 

uploaden.

De eerste drie kaarten 
kunnen geliked worden en 
toegevoegd worden aan 
de “favorites” pagina.
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Vervolg stappen voor mijn eindproduct.

Door alle testen die ik had gedaan en met de feedback die ik terug kreeg zijn er 
een paar elementen die ik nog toe wil voegen aan mijn ontwerp. 

Kaarten:
• Voor de kaarten wil ik per categorie vier nieuwe kaarten erbij doen om de 

gebruiker meer keuze te geven. Er werd aangegeven dat er behoefte was aan 
meer kaarten om mee te oefenen. De app zal ervoor zorgen dat de gebruikers 
meer opties krijgen maar toch wil ik een sterkere basis hebben om mee te 
beginnen. De informatie voor op de kaarten heb ik al verzameld. 

• Om ervoor te zorgen dat de gebruikers genoeg lege kaarten hebben om ook 
de technieken van anderen op te schrijven, ga ik een grotere hoeveelheid 
lege kaarten aan de pak kaarten toevoegen. Ik zit te denken rond 15-20 lege 
kaarten per kaarten pakket. 

App:
• Tijdens het testen hebben de testpersonen verschillende elementen 

opgenoemd wat ik zou kunnen toevoegen. Deze elementen heb ik al in mijn 
ontwerp aangepast en wil ik meenemen naar mijn eindproduct.

De gebruiker 
krijgt de optie 

om extra 
informatie toe te 
voegen aan hun 

kaart.

Informatie knop 
met uitleg over 
de inhoud per 

paginva.
Knop om 

kaarten te 
kunnen filteren

Knop om kaart 
te rapporteren 

in het geval van 
een ongepaste 

kaart.

Deze pop-up krijgt 
de gebruiker te 

zien als een kaart 
gerapporteerd 

wordt.

Bij de informatie knop op de 
kaarten in de “browse” pagina kan 
de gebruiker een gesprek beginnen 

met de degene die de gekozen kaart 
heeft gemaakt. Als er een chat 

bubbel icoon erbij staat betekent 
dit dat de gebruiker zijn chat aan 
heeft staan. Door op het icoontje 
te drukken start de gebruiker het 

gesprek.

Als de gebruiker 
op de “i” drukt 
op een kaart 
dan komt de 

extra informatie 
tevoorschijn.

Er is een 
nieuwe pagina  
gemaakt voor  

de chat element.

De chat kan aan & 
uit gezet worden 
door deze knop te 

gebruiken.

Gebruikers kunnen 
elkaar blokeren 
als zij dit nodig 

vinden.
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1. Mindmap stress
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2. Gesprekken met mijn doelgroep

N.H

1. Wat was de reden voor je laatste paniekaanval? 

Ik was constant aan het werken en dingen komen nooit af wat voor een constante 
gevoel van stress zorgt. Als  je lange tijd al veel aan het doen ben en dan komt er nog 
meer bij, dan crash je. En dat is met mijn gebeurt. Het was op een maandag ochtend 
en ik kon niet geloven dat ik weer naar werk moest, ik had er zo weinig zin in. Ik moest 
gewoon gaan huilen erover. En ik was niet eens alleen een vriendin van mij was er 
ook bij.

2. Gebeurt dit vaak?

Ik heb paniek meerdere malen ervaren maar het is maar een of twee keren gebeurt 
dat ik er niet overheen kon. Normaal dan denk ik ‘kalmeer jezelf’ of ga ik naar bed en 
dan lukt het mij om tot rust te komen….Het gebeurt opeens, het komt bam. Het is geen 
gevoel die langzaam aankomt, ik kan het wel een beetje voorspellen maar het komt 
opeens. Gewoon als je zit te chillen op de bank en dan opeens krijg je zo een gevoel 
in je chest en soms kan je jezelf afleiden en anderen keren niet. En ik moest het toen 
gewoon laten gebeuren. 

3.  Voel je een opbouw? misschien niet per se “het gaat gebeuren” maar meer 
“als ik zo verder ga en alles op blijft stapelen zal ik een paniekaanval krijgen”.

Weet je wat het is dit is voor mij in het verleden en is niet vaak gebeurt dus mn 
herinneringen zijn super vaag gewoon omdat het toen niet zo goed ging met mijn 
mental health.

4.  Als jij een paniekaanval krijgt, op welke locaties gebeurt dit meestal?

Wacht ik herinner paniekaanvallen tijdens die hele situatie met mijn ex. Maar daar 
was er echt een trigger voor en mijn trigger was als ik het gevoel had dat ik hem 
tegen zal komen of als ik hem tegen kwam. En soms zag ik hem en het was goed en 
dan 10 minuten later begin ik echt te zweten en moet ik mijn jas uit doen enzo. Het 
voelt als een soort adrenaline rush die opeens komt.

En die laatste was ook triggered en mn trigger was….het was maandag gewoon. 
Maar het is dus niet een specifieke taak die ervoor zorgt dat het gebeurt maar op een 
gegeven moment verlies je controle. Je hebt het niet altijd door maar dan realiseer je 
hoeveel je moet doen. Je krijgt het als je niet realiseert hoeveel je moet doen en dat 
kan gebeuren als je echt moet gaan plannen of nadenken: oke wat moet ik vandaag 

allemaal doen. Dus meestal wel in de ochtend of begin van de dag. Ik heb het niet zo 
vaak ’s avonds. 

5. Welke gedachten gaan er door je hoofd tijdens een paniekaanval? 

Ik denk niet dat ik over iets nadenk. it’s just misery. Het is bij mij gewoon het gevoel 
van volledig overweldigd. Dan lukt niks dan gaat niks en zelfs simpele taken die 
lukken gewoon niet. 

Maar ik heb ook gehad dat ik midden in de dag gewoon iets probeert te doen en het 
lukt steeds niet. Dan begin ik ook te huilen weetje.

6.Er zijn dus niet echte gedachten maar alleen een beetje chaos en paniek…

Ja dat is het hele ding, je kan je gedachten niet verzamelen de enige gedachten die 
er is is “waarom ben ik zo” “waarom gebeurt dit?” “waarom kan ik niet stoppen met 
huilen?”

7. Heb je het gevoel dat je dan in een spiraal van negatieve gedachten komt die 
het ook weer versterkt? 

Zeker! Je gaat gewoon door.

8. Hoe ga je om met je paniekaanvallen? Zijn er dingen die je doet om rustiger te 
worden?

Ik ben ook niet iemand die veel huilt dus meestal duurt het ook maar vijf minuten. 
Meestal is er iets van buitenaf die ervoor zorgt dat je stopt. Maar mijn paniekaanvallen 
zijn ook niet heel heftig zoals anderen die ervaren. Ik krijg geen hyperventilatie. 

Maar toen ik die maandag dat moment had, toen moest ik gewoon naar werk dus ja. 
Je moet jezelf en je gedachten verzamelen en je moet het gewoon doen. Maar bij die 
ene situatie met mijn ex…het is trouwens heel lang geleden…that would knock me out 
for 1 or 2 days. Niet dat ik niks kon doen maar ik voelde me gewoon shity en ik ging 
heel lang de situatie overdenken. Ik kon het niet uit mijn hoofd houden. Ik was wel 
functioneel maar heel erg afgeleid.
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R.A.

1. Where are some places you have had panic attacks?
The place itself? 

uhhmm…on my bed. That is one answer i’ve had panic attacks on my bed like right 
before a project or something like that. Uhmm..right before a presentation when other 
people are presenting and im just standing there waiting so that would be at school in 
the presentation room. Yeah those are the two main places that stick out.

2. Where do you most often experience panic attacks?

Like i said in my bed and at school.

3. What was the reason for your last panic attack?

Fear of failing a test or a presentation something like that. So its was the fear of 
failure you know like it didn’t happen yet it was the final days of the project and things 
weren’t getting done the way i want it too according to my expectations and at a 
certain point it got too much and i flipped. 

4. And do you feel it build up or does it happen suddenly?

In retrospect yes, but it’s only afterwords that i can say it. In de moment i couldn’t 
identify it yet. 
The way i would describe it feels is my brain starts glitching kind of and i cant keep a 
straight thought for long, im trying to work on something and i get distracted i think 
about the moment of the presentation and how its going to go, am i gonna do it wel? 
Those are the signs beforehand that it’s happening. In the anticipation moment before 
the presentation its a constant thing.

5. Which thoughts go through your head while having a panic attack?

you know its kind of funny, usually the thought i have are: this is so unnecessary, 
why am i putting myself through this? Its like i can watch it happening but i cant do 
anything about it. Like i’m aware of it and i’m like this is so dumb why cant i stop 
doing it?

I just thought of something else because besides school i’ve also had a panic attack 
because of a relationship. It was about realizing someone might not want me 
anymore. This was different from the anticipation from before this is realizing like ok 

this person is just not into me anymore and then its like “fuck” and my brain glitches 
again cause i don’t know what to do with this feeling.
 
6. How do you try and calm yourself down during a panic attack?

You know i think it would be to prevent it. Ok i’ll split it up in two: there is the moment 
itself and then there is preventing it from happening. 
In the moment itself its kind of like a meditation. I need to sit and breath kind of. 
Because of the panic attack i’ve learned very wel how my mind works and what 
i need to do to calm down. when i feel it happening i tell myself i need to breath 
normally because when im having a panic attack i feel my breath all the way up in my 
chest space barely exhaling. So gotta take a breath, relax my face, listening to music 
helps. So yeah i kind of force my brain to take a moment and NOT think about that 
thing anymore. lemme take a moment to just ignore that and clear my brain and then 
ill go back to it. 

But now i can feel it coming a bit better. So now if i know that in the route im going 
that panic attacks are going to happen i might just quit what im doing. Because im 
not going to put myself through that anymore. I’m gonna stop this and try again some 
other time when i’m better prepared. But it took years for me to realize this. 
And i think a lot of people get there because of certain expectations at least for me its 
like that. For some reason i fear not being able to accomplish certain expectation. So a 
complete change of mindset really helped me…like let me just not expect anything you 
know, let life just happen and then whatever happens can’t disappoint me in any way.  
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C.C.

1. Waar krijg je meestal paniekaanvallen? Dus welke locaties zeg maar. 

Drukke plekken. Op plekken waar ik iets moet ofzo. Bij werk bijvoorbeeld dan kan ik 
ook ineens in paniek raken als iets niet lukt. En ook net voordat ik ga slapen dat ik dan 
ineens over iets nadenkt dat ik opeens zo een soort…opvlieger krijg ofzo ja.

2.  Wat was de reden voor je laatste paniekaanval? 

Ik had laatst dat ik ging slapen en ik begon na te denken over het leven en hoe 
oud ben ik en weet ik het allemaal en toen kreeg ik opeens zo een schrik dat ik het 
helemaal niet ging redden enzo met werk. En toen voelde ik mijn hardkloppingen 
helemaal tot hier aan mijn nek.

3. En wat gaat dan door je hoofd als je zo iets krijgt? Welke gedachten heb je op 
zo een moment?

Ja gewoon paniek, ik weet het niet. Het is gewoon alsof al er ineens bloed naar je 
hoofd stijgt en ik krijg het warm. Maar ik denk niet echt iets op zo een moment. Ik denk 
alleen maar ik moet even weg, iets anders gaan doen. Of ik kijk naar mijn telefoon 
weet je wel zodat ik die gedachte verzet. Maar ik denk op dat moment zelf denk ik 
niet zoveel.

4. Zoek je dan een afleiding om er niet aan te denken?

Ja inderdaad. Dan ga ik Tiktoks kijken ofzo. Als ik dan ergens ben dan loop ik even 
weg en ga ik een rondje lopen. Of als ik op werk zit dan ga ik even naar de WC. Ik 
moet dan effe tot mezelf komen. 

5. Als je een paniekaanval krijgt bij een bepaalde situatie, blijf je dit krijgen als je 
jezelf alweer in zo een situatie beland?

Het ligt een beetje aan hoe ik me voel. Als ik mij niet zo happy voel dan gebeurt 
het veel sneller, dan zal ik in paniek zal raken. Maar als ik me gewoon goed 
en zelfverzekerd voel en ik ben in die zelfde situatie dan heb ik niet eens een 
paniekaanval ofzo. Ik denk er dan niet eens over na. 

Maar er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik weet dat het kan opwekken. Ik weet 
dat als ik ’s avonds na ga denken over het leven dat er dan een punt komt waarvan ik 
denk “aahhh” het wordt too much. Maat toch blijf je het doen, het is toch stom? En ik 
denk waarom doe ik dit tegen mezelf? Denk gewoon aan leuke dingen.

6. Voel je het opbouwen zo een paniekaanval?

Nee het gebeurt gewoon ineens. Ineens ben je over je grens en dan is het klaar. Het 
gaat niet geleidelijk ofzo. 
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3.  Enquête + Resultaten  
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4.Interview met Jasperien van der Pasch

1. Voor de duidelijkheid zou jij misschien in 
het kort kunnen vertellen wat een muziek 

therapeut doet?

Bij muziektherapie zetten wij muziek in als echt 
een middel om iemand te helpen, omdat wij 
gewoon weten dat muziek een hele goeie invloed 
kan hebben op je stemming en hoe je je voelt, het 
kan het weerspiegelen zeg maar. Daarnaast is 
het ook echt het idee dat je in het muziek maken 
dingen kan oefenen die in het gewone leven 
belangrijk zijn om te kunnen, vaardigheden of 
jezelf laten horen of luisteren naar anderen. Van 
dat soort elementen die zitten allemaal in het 
muziek maken dus in het muziek maken kan je die 
dingen oefenen. Het is echt een ervaring therapie, 
je gaat in de muziek iets ervaren waardoor je 
inzicht krijgt, jezelf kan veranderen, of meer begrip 
krijgt voor iets. Daarnaast in de revalidatie wordt 
muziek ingezet om in de brein iets te veranderen 
omdat wij weten dat als de brein geactiveerd 
wordt met muziek dat de brein cellen plastischer 
worden dus dat er meer verandert kan worden, 
nieuwe banen worden aangelegd. Dan is muziek 
echt een middel om te herstellen bij bijvoorbeeld 
een hersenletsel. Ik heb veel gewerkt met mensen 
die niet kunnen praten door een hersenbloeding 
en door het oefenen met zingen kunnen mensen 
wel iets zeggen, een naam of een zinnetje. 
Mensen gaan ook beter bewegen op muziek. 
Muziek voorspeld. Net als in een maat lopen 
dan weet je lichaam: ik moet die volgende stap 
gaan maken. En die volgende stap wordt dan 
voorbereid. 

Het is dus heel breed en dat komt omdat 
muziektherapie voor veel verschillende 
doelgroepen wordt gebruikt. Ik werk in de 
ouderenzorg en daar gaat het vooral om 
herinneringen of het terug halen van een gezond 
deel van de mens wat ervoor kan zorgen dat die 
rustiger van wordt. Ook bij ouderen is er sprake 
van verwarring, angst, paniek, onrust. En muziek 
is zo een vertrouwd iets wat herinneringen 
oproept aan hoe iemand vroeger was op een 
gezond deel uit hun leven wat natuurlijk voor kan 
zorgen dat die rustiger van wordt enn misschien 
dat die angst op de achtergrond gaat. 

2. Hoe ik het begrijp door wat vooronderzoek 
die ik had gedaan hoef je dus helemaal niet 

muzikaal ingesteld te zijn om te kunnen 
profiteren van muziektherapie, klopt dit?

Nee klopt, soms is dat juist een reden om geen 
muziektherapie te doen. Ik had ook iemand gehad 
die echt een musicus was en die heeft hele andere 
associaties met muziek en dan is het misschien 
lastig om muziek in te zetten als hulp middel 
omdat het iemand hun werk was. Ook nu zie ik 
iemand die vroeger heel goed kon zingen en dan 
wordt er nu gezegd oke muziektherapie is goed 
voor die mevrouw want dan denkt ze nog aan 
toen, maar ze merkt alleen maar dat ze het nu 
niet meer goed kan en ze denkt alleen met wenen 
terug naar hoe goed ze het toen kon. Dan is het 
helemaal niet verstandig om die mevrouw elke 
keer mee te confronteren.    
Ik denk wat voor jou onderzoek ook belangrijk is 
om te beseffen is dat muziek voor iedereen iets 
anders kan betekenen dat kan je niet van buitenaf 
bepalen wat muziek voor jou betekent.

3. Ik had gelezen dat er behandelingen zijn 
voor mensen die veel stress ervaren. Zijn er ook 

behandelingen die zich specifiek focussen op 
paniekaanvallen? 

Ik heb weleens iemand gehad die daar last van 
had maar dat was gerelateerd aan een hersen 
letsel, maar wel inderdaad met de gevoelens van 
geagiteerd zijn en heel erg in de stress gieten. 
Vaak ga ik dan djembe spelen met mensen omdat 
je je zelf moet overgeven aan een cadans en dat 
je dan minder moet gaan nadenken en veel meer 
gaan doen en dat heeft mensen meestal geholpen 
om die stress van ‘ik moet iets en ik moet het goed 
kunnen’… Het gaat ook vaak met de behoefte om 
iets perfect te kunnen. In dat djembe spelen kan 
iemand dan iets ervaren van ‘oh ja ik moet juist 
loslaten om die beat goed vast te kunnen houden’. 

4. Is actief bezig zijn met muziek beter dan 
passief mee bezig zijn? Dan bedoel ik iets doen 

vs alleen luisteren.

Ik denk dat als je iets actiefs gaat doen dat je dan 
meer afgeleid wordt van je eigen gedachte en 
het geeft je meer grip omdat je iets gaat doen. 
Het gaat over controle. Je moet opzoek gaan 
naar iets waardoor iemand controle krijgt zonder 
dat die zich helemaal vastzet aan die negatieve 
gedachten.
5. Volgens mij is prestatie druk een 
van de meest voorkomende oorzaken van 
paniekaanvallen. Stress op school, werk en thuis 
vooral. Heeft u een idee wat voor andere reden 
ervoor kunnen zijn?

Ik denk ook hoe mensen zijn, als je heel erg 
perfectionistisch bent dat je ook last van 
kan hebben. Ik denk inderdaad die behoefte 
aan controle en er zijn zoveel dingen op een 
dag waarop je geen controle hebt en als het 
opstapelt….ik denk dat het inderdaad komt als je 
overwerkt bent of overspannen dat je dan meer 
kwetsbaarder bent, ook voor stressvolle situaties. 
Maar ik ben er geen expert in. Ik kan mij ook 
voorstellen dat als je heel erg het gevoel hebt dat 
je alleen voor staat dat dat ook paniekaanvallen 
in de hand kan werken. Mensen hebben gewoon 
behoefte aan contact met anderen en als dat er 
niet is dan maakt dat je gewoon kwetsbaar.

6. Zijn er methodes die gebruikt worden om de 
ademhaling onder controle te krijgen?

Wij gebruiken zingen om te ontspannen en 
omdat je inderdaad met je ademhaling bezig bent 
gebruiken wij dan ook ademhaling oefeningen en 
zang oefeningen. Bijvoorbeeld dat je goed gaat 
uitademen, dus dat je helemaal uitademt en dat 
je rustig inademt. En soms lukt het uitademen 
niet en dan kan je met een toon uitademen of 
blazen in een muziek instrument. Dan wordt het 
ook hoorbaar wat je doet dus dat geeft je ook 
weer meer grip. Vaak als je snel ademhaalt zit je 
adem heel hoog en dan krijg je ook geen effectieve 
ademhaling. Dan gaat er minder zuurstof of juist 
te veel zuurstof op een niet goede manier naar 
je hersenen. Dus je wilt diepe lage ademhaling 

om zo op een goeie manier zuurstof te krijgen 
waardoor je helderder kan denken eigenlijk. 
Stress zet alles vast, ook in je hals en alle toevoer 
naar je hersenen die wordt dan afgeklemd. Dat 
is alleen maar een sneeuwbaal effect. Je moet 
alles eerst losmaken dus als ik begin begin ik ook 
met de schouders draaien en je nek enzo om dit 
hele gebied te ontspannen. En dan ga je op welke 
manier dan ook proberen om die ademhaling 
zo diep mogelijk te krijgen. En als je dan iets kan 
zingen waardoor je goeie controle hebt over die 
ademhaling dan geeft dat gewoon heel veel 
ontspanning.

7. Zijn er methodes die gebruikt worden 
om de negatieve en hectische gedachten te 

verminderen? Voor meer rust in je hoofd.

Als je bezig bent met muziek dan moet je sowieso 
gaan ordenen, dus dan moet je opzoek gaan naar 
een activiteit dat structureert. Stel dat je een piano 
hebt, een toets speelt of dat je moet luisteren naar 
een ritme en je die moet herhalen. Een eenvoudige 
taak dat uitvoerbaar is, anders heb je weer een 
faal moment en dat wil je niet in zulke situatie. 
Het is best een uitdaging om iets te maken voor 
mensen waardoor je zeker weet dat het gaat 
lukken. Denk aan een spelletje op de ipad, als het 
makkelijk is blijven mensen spelen anders vinden 
ze het niet leuk. Het moet laagdrempelig genoeg 
zijn. Als het maar voldoening geeft en bevestiging 
dat wat je net gedaan hebt goed is.
Dat is ook ons taak. Je past altijd zo aan dat 
iemand succes kan ervaren. Er zijn gradaties 
natuurlijk als die persoon in staat is om te 
kunnen reflecteren en realiseren dat het ook niet 
altijd perfect hoeft dan kan dat natuurlijk ook 
behulpzaam zijn maar dan heb je het echt over 
therapie.
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8. Hoe weet je dat je naar een muziektherapeut 
moet? 

Dat is verschillend per behandel setting, meestal 
word het door de arts of een behandel team  
verwezen. Ik ben gewend om in een team te 
werken met fysiotherapeuten en logopedisten 
en psychologen en dan wordt er gekeken 
of muziektherapie iets erbij kan toevoegen. 
Bijvoorbeeld als praten bij de psycholoog voor die 
gene niet de beste oplossing is kan je dan gaan 
kijken of muziektherapie misschien een betere 
oplossing kan zijn. Of als praten juist goed lukt 
maar het uitvoeren zelf niet, dan kan er gekeken 
worden of een muziektherapie daarmee kan 
helpen. 
Je gaat dan ook muziek therapeutische doelen 
stellen. Het kan zo simpel zijn als mevrouw durft 
zich te laten horen. Een beetje in die trend moet je 
denken. 

 9. Eenmaal in behandeling hoe wordt bepaald 
of er vooruit gang is of niet. Is dit door 

gesprekken met de patiënten te voeren of is 
er een manier om de paniekaanval niveau te 

meten?

Ja dat is inderdaad lastig te meten. Dat is een 
belangrijk punt. Daardoor is onderzoek doen naar 
de effecten van muziek therapie belangrijk, dat 
wordt steeds meer gedaan maar het is wel een 
uitdaging om dat goed te doen. In de behandeling 
probeer je doelen te stellen wat je kan toetsen om 
te bepalen of je ze haalt of niet. En wat ook nog 
meer gedaan kan worden is toch te zoeken buiten 
de muziek. Kort testjes, vragenlijsten, observatie 
lijsten uit de psychologie. En als je dat regelmatig 
doet dan kan je wel zien of iemand vooruit gaat. 
Maar dat is iets dat niet heel vanzelf sprekend 
is. Het is niet altijd 100% meetbaar. Wat ik al zei 
ik werk vaak met een team, dus je kan ook met 
elkaar gesprekken voeren over iemand om te 
kijken hoe het in de andere disciplines met hen 
gaat en zo vergelijkingen maken. Dat is ook een 
manier waarop het getest kan worden. En als ik 
mensen help om bijvoorbeeld te leren spreken dan 
formuleer ik ook even mijn doel van “Mr kan over 
zes weken drie zinnen toepassen in de praktijk” 
en dat is gewoon super meetbaar. Als hij uit zijn 
eigen voor koffie of thee kan vragen en hij kon 
dat daarvoor niet dat weet je dat zijn doel heeft 
behaalt hebt zeg maar. 

10. Wij hadden het eerder over controle 
hebben, zijn er behandelingen of oefeningen 
die specifiek daarop gericht zijn dat je nu kan 

bedenken en die ook makkelijk uitvoerbaar 
zijn?

Ik vind het moeilijk, want als je controle wilt heb je 
dan iets van buitenaf nodig denk ik. Want je bent 
zelf heel druk en paniekerig dus als je dan zelf 
rust kan krijgen dan heb je niks nodig…Misschien 
kan je iets met tellen doen ofzo, als je denkt oh ik 
wil iemand iets zelf te laten ervaren….Misschien is 
het ook interessant om in de hoek van meditatie 
te kijken ofzo. En dat hoeft niet heel zweverig 
te zijn er zijn ook genoeg praktische meditatie 
oefeningen. Ik weet bijvoorbeeld dat er onderzoek 
is gedaan naar mensen met ADHD of zij baat 
hebben bij meditatie en volgens mij hebben zij dan 
een meditatie vorm met tellen en dat blijkt heel erg 
rustgevend te zijn. 

Maar als je bijvoorbeeld iemand de opdracht geeft 
stel je moet op de 1 en de 4 een tik geven dan 
werkt dat super structurerend. Of juist op de 2 en 
3. Het zijn cognitieve oefeningen dus ze werken 
wel super goed. Net als de 1 en 4, die doet een 
beetje de hartslag na, snap je?

Afwisseling is ook belangrijk want als je 
een oefening te lang doen dat gaat het op 
automatische piloot en dan kunnen je gedachten 
weer weggaan. Dus je kan ook instructie doen 
van “doe deze oefening en als je merkt dat je 
gedachten weggaan doe dan de volgende 
oefening.” Of “als je vastloopt hou even pauze”. 
Want al die paniek kan ook een teken zijn van 
overprikkeling en als je overprikkelt bent dan lukt 
helemaal niks ook een goedbedoelde oefening 
op een scherm of een beeld of geluid kan dan 
al te veel zijn. Eigenlijk moet je eerst even alle 
prikkels weghalen, je moet gewoon even niks 
doen. Maar dat is dan misschien heel moeilijk als 
je zelf al helemaal in paniek zit. Maar het eerste 
wat je moet doen is prikkels identificeren want een 
overprikkelde brein kan helemaal niks.   

11. En is dat ook iets wat in de muziektherapie 
behandelt wordt? Die overprikkeling? 

Ja zeker. Zeker ook in de ouderenzorg, als het gaat 
om ouderen die gedragsproblemen vertonen 9 
van de 10 keer gaat het over overprikkeling of juist 

onderprikkeling. Je kan ook onderprikkeling hebben 
en dan gaat iemand dat compenseren door heel 
druk te worden. Net als een adhd’er, die hebben 
dan behoefte aan die prikkels. 

Dus soms moet je juist minder prikkels geven en 
is muziek juist iets dat voor veel prikkels zorgt. Het 
is bij sommige situaties gewoon beter om minder 
te doen. Het zit heel erg denk ik in de mensen 
om dingen te willen oplossen en de oplossing te 
zoeken en meer dingen doen, nog meer hulp en 
dan denk ik doe eerst even minder, kijken hoe dat 
gaat.  

12.  Voor mijn gevoel kan muziek ook juist 
zorgen voor rust i.p.v. overprikkeling dat je 

jezelf kan afsluiten van de andere prikkels. Wat 
denkt u daarover?

Zeker, maar dan moet je kijken of muziek niet 
te druk is, of er veel wisselingen in zit of dat er 
plotseling iets gebeurt. En daarom denk ik dat wij 
als muziektherapeuten ingezet worden want als 
je live iets gaat doen dan kan je het allemaal daar 
aanpassen, Je kan het met gitaar doen of alleen 
met je stem. Dan kan je die prikkels beter doseren 
dan als je een CD’tje erin doet of een Spotify lijst 
aanzet dan weet je helemaal niet wat er gebeurt 
verder. Ik denk ook dat daarom muziektherapie 
een meerwaarde heeft, anders zouden wij 
gewoon advies moeten geven over wat aangezet 
zou moeten worden. Ja bij sommige mensen komt 
muziek via luidspreker gewoon niet goed binnen 
en het wordt snel gewoon ruis zeg maar. Maar er 
is ook heel rustgevend muziek die maar een paar 
tonen geeft he?  En ook verschil tussen alleen 
spelen of met een orkest. En als het iets is wat 
iemand kent is het ook heel anders dan iets dat 
onbekend is. Bekende muziek werkt altijd gewoon 
anders op de brein omdat je het dan al kent hoef 
je niet opnieuw te verwerken en dat kan ook meer 
rust geven. Het is dus ook goed om te weten wat 
bepaalde muziek voor die persoon betekent of er 
bepaalde herinneringen verbonden zijn. 

Muziek is heel subjectief en cultureel bepaald. 
Muziek is super universeel maar ook hartstikke 
persoonlijk. Maar er zijn natuurlijk wel wat basis 
principes. Hoe minder instrumenten hoe minder 
prikkels dat geeft of als je bijvoorbeeld een baslijn 
hebt die zich steeds herhaalt. Dalende melodie he, 
i.p.v. dat die omhoog gaat want dan verwacht je 

wat. Je hebt natuurlijk zo een akkoord en het moet 
ergens naar toe, kijk als je het ergens naartoe 
laat gaan. In akkoorden heb je ook spanning en 
ontspanning. Je zou zeg maar speciale muziek 
kunnen componeren die bepaalde elementen in 
zich heeft.
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5. Aantekeningen experiment 3
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6. Werking van het concept
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6. Resultaten testing proof of concept.
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7. Schetsen + Mockup - App digitale 
platvorm anti-paniek kaarten.
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