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Vraagstuk
Probleem
ADHD wordt vaak op een vroege leeftijd geconstateerd en zal
naarmate men ouder wordt in intensiteit afnemen. Hoe eerder je
ADHD aanpakt, hoe beter de persoon in kwestie hiermee om zal
kunnen gaan (Groen et al., 2020) (K. van Sabben, 2021).
Echter werkt deze hulp niet altijd zoals men zou willen of zijn de
resultaten niet altijd blijvend. De positieve resultaten van de hulp
komen in een therapie of begeleidende setting goed naar voren, maar
buiten deze setting is dit vaak niet het geval (K. van Sabben, 2021).
Omdat het jaren kan duren voordat de positieve resultaten goed zijn
ontwikkeld (K. van Sabben, 2021), is het buiten deze setting moeilijk
om de deze resultaten te bereiken en te behouden.
Hierdoor hebben kinderen veel moeite met het omgaan met hun
ADHD en komt dit goed naar voren wanneer kinderen
geconcentreerd aan hun opdrachten moeten werken.
Ontwerpvraag
Hoe kan ik kinderen met ADHD helpen hun leerdoelen te behalen door
middel van een fysiek product?
Deelvragen
- Wat motiveert kinderen met ADHD om hun doelen te bereiken?
- Op welke manieren kan ik kinderen met ADHD motiveren om
hun leerdoelen te bereiken?

Positionering
Tijdens de minor Healthcare and Innovation Design heb ik mij voor
meerdere vakken beziggehouden met onderzoeken, testen en
ontwikkelen van producten voor verschillende doelgroepen. Tijdens
deze vakken heb ik mij in groepsverband meerdere keren gericht op
kinderen met ADHD.
Hierdoor heb ik al enkele inzichten opgedaan en ben ik erachter
gekomen dat ADHD meer is dan druk gedrag. Zo ben ik erachter
gekomen dat ieder persoon ADHD anders ervaart en dat de een er meer
moeite mee heeft dan de ander. Ook ben ik erachter gekomen dat (jong)
volwassenen ook nog veel moeite kunnen hebben van hun ADHD
wanneer het niet goed wordt aangepakt op jonge leeftijd.
Gebaseerd op de ervaringen die ik met de doelgroep heb gehad tijdens
de minor, vond ik het een interessant onderwerp om op door te gaan
binnen het afstuderen.
Mijn interesses liggen bij de techniek en het maken van dingen. Ik ben
een echte duizendpoot die alles tot op zekere hoogte op kan pakken en
dat probeert te combineren tot een geheel. Ondanks dat, ben ik
tegenwoordig vaker geneigd om samen te werken met andere zodat ik
mij kan focussen op de techniek.
Daarom positioneer ik mijzelf binnen het afstuderen als een creatieve
techneut die doormiddel van technische ontwikkelingen oplossingen
kan verzinnen binnen een gegeven context.

- Wat houdt kinderen met ADHD tegen om hun leerdoelen te
bereiken?
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Prototyping
Om bij de doelgroep te kunnen testen of het idee van peer learning/
coaching werkt met een digitaal studiemaatje, is er een
prototype opgezet met behulp van de Wizard of Oz methode.

Uit de resultaten van de nieuwe test is wederom naar voren gekomen
dat het gebruik van een digitaal studiemaatje een positief effect heeft op
het leervermogen van de gebruiker.

Voor dit prototype is een Discord bot opgezet waarmee de testpersoon
samen kan studeren en interacteren. Tijdens de test zal de Discord bot
interacteren met het testpersoon en vragen stellen om zo het gevoel van
peer learning te kunnen simuleren.
Ten slotte zijn de testpersonen kort geïnterviewd over hun ervaring met
het prototype.

Door het onafhankelijk maken van het prototype en het meer controle
geven van de gebruiker, wordt het systeem als aangenaam ervaren.
Iteratie 1

Uit de resultaten van de test blijkt dat het gebruik van een digitaal
studiemaatje een positief effect heeft op het leervermogen van de
gebruiker.
Echter heeft het feit dat ik als maker aanwezig was bij het testen van het
prototype een mogelijke invloed gehad op de testresultaten.
Om zeker te zijn van de testresultaten is er een nieuwe iteratie gemaakt
van het prototype en zijn ook enkele feedback punten meegenomen in
het nieuwe prototype.

Iteratie 2

Het nieuwe prototype heeft geen extra besturing nodig van een
ontwikkelaar en werkt op zichzelf, hierdoor zijn de testpersonen instaat
om zelf te kiezen waar, wanneer en hoe ze het prototype willen testen.
Omdat er geen derde persoon bij de test aanwezig is, is er een
vragenlijst opgesteld die ingevuld is aan het einde van het prototype.

Exploratie - Jordey Knook 2021
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Prototyping

Iteratie 3

Vanuit de feedback van de testpersonen is besloten om meerdere
wegen te verkennen en functionaliteiten toe te voegen aan het
prototype.
Om het prototype meer bereikbaarheid en functionaliteit te geven, is er
een webversie ontwikkeld van het systeem.
Hierdoor zijn meer technieken beschikbaar gekomen waardoor de
huidige functionaliteiten verbeterd zijn en meerdere toegevoegd
konden worden.
Omdat het nieuwe prototype is ontwikkeld door middel van een
website, is er ook een visuele ondersteuning toegevoegd en getest.
Omdat de doelgroep veel moeite heeft met concentratie en
impulsieve problemen, wordt binnen het prototype ook gebruik
gemaakt van methodes vanuit de therapie.

Iteratie 4

Een van deze methodes is de Stoplicht/remweg methode.
Door deze methode wordt het denkgedeelte van het brein
gestimuleerd en dit helpt kinderen met ADHD om stil te staan bij
hetgeen wat zij doen en hier goed over na te denken voordat ze
handelen (Adema, 2019), (K. van Sabben, 2021).
Door het gebruik van deze methode op langer termijn, leert het kind
om eerst na te denken voordat ze iets doen waardoor de
impulsiviteit wat afneemt (Adema, 2019).

Exploratie - Jordey Knook 2021
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Inzichten en conclusies
Peer learning / coaching
De doelgroep vindt het makkelijker om gefocust te blijven op een
onderwerp wanneer er gebruik wordt gemaakt van peer learning of
coaching. MAAR werkt het liefst alleen.
1. Peer learning of coaching geeft een positief effect heeft op het
leervermogen van kinderen met ADHD.
2. Het feit dat er iemand is die op je let en enige begeleiding geeft
waar nodig, werkt als een wake-up call waardoor men weer focus kan
krijgen op het onderwerp.
3. Kinderen met ADHD vinden het belangrijk om controle te hebben
(K. van Sabben, 2021).
Motivatie
De doelgroep vindt het makkelijker om gefocust te blijven op een
onderwerp wanneer eigen interesses gecombineerd kunnen worden
met het onderwerp of wanneer het onderwerp leuk wordt gemaakt
(Fekete e al., 2019).
1. Wanneer de doelgroep gemotiveerd is lukt het wel om opdrachten
of taken te volbrengen (K. van Sabben, 2021).
2.Externe motivatie werkt het beste om kinderen met ADHD te
motiveren.
3.Een beloningsysteem en een Mascotte zijn hele goede externe
motivaties voor kinderen (K. van Sabben, 2021) (Jansen et al., 2021).
4. Complimenten werken ook heel goed.

impulsiviteit
Als de kinderen minder impulsief worden, zijn ze minder snel afgeleid,
als je niet steeds je impuls hoeft op te volgen, lukt het wel om langer
ergens mee bezig te zijn.
Het langdurig gebruik van de stoplicht of rem weg methode helpt
kinderen met ADHD hun impulsiviteit beter onder controle te houden
(K van Sabben, 2021).
Mascotte
Kinderen associëren mascottes met plezier en kunnen zich in het
doen en laten van mascottes herkennen.
Verder helpen mascottes bij het ontwikkelen van creativiteit en
helpt het terugkomen van hetzelfde figuur om dingen makkelijker te
onthouden (Jansen et al., 2021).

ADHD
ADHD is bijna nooit alleen, zo zijn er bijna altijd een of meerdere
(psychiatrische) stoornissen aanwezig bij een persoon (Hersenstichting, 2019) (Rucklidge, 2010). Hierdoor heeft iedereen eigen
specifieke behoefte waar rekening mee moet worden gehouden.
Je moet het vanuit verschillende invalshoeken benaderen, met alleen 1
oplossing kom je er niet. Er is geen 1 for all solution en het belangrijk is
om meerdere oplossingen te combineren (K. van Sabben, 2021).
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Concept
Digitale prototypes maar een fysiek product
Door de Corona pandemie is het niet altijd mogelijk om fysiek bij de
doelgroep te komen en te testen.
Omdat ik zelf ook door mijn medische achtergrond bij de risicogroep
behoor, zijn alle prototypes uit voorzorg digitaal ontwikkeld.
Door het digitaal ontwikkelen en testen van de prototypes is er altijd
een mogelijk geweest om in contact te komen met de doelgroep.
Echter is er niet altijd digitaal getest, meerdere keren ben ik fysiek
aanwezig geweest bij het testen wanneer dit mogelijk was.

Tijdens het maken van het huiswerk ondersteund en interacteert de
robot met het kind en wordt peer learning toegepast.
Naast een studiemaatje, is de robot ook een motiverende mascotte met
een geïntrigeerd beloningssysteem.
Door het gebruik van de robot wordt het maken van huiswerk
makkelijker en leuker. Ook is het kind instaat enkele oefeningen uit de
therapie thuis uit te voeren wanneer daar behoefte voor is.

Customer journey van mindfulness
oefening met product.

Customer journey van huiswerk
maken met product.

Het idee
Mijn idee is een kleine fysieke robot van ongeveer 20 cm groot die
kinderen met ADHD ondersteund met het maken van huiswerk en
het uitvoeren van oefeningen vanuit de therapie.
De robot werkt als een mascotte met een eigen persoonlijkheid en zal
doormiddel van spraak bestuurd kunnen worden en met de gebruiker
interacteren.
Samen met de robot kan de gebruiker mindfulness oefeningen doen,
huiswerk opdrachten voorbereiden en huiswerk maken.
De mindfulness oefeningen kunnen thuis uitgevoerd worden en als
toevoeging dienen op de therapie (K. van Sabben, 2021).
Tijdens het voorbereiden en maken van huiswerk, werkt de robot als
een studiemaatje. Samen met de robot zal het kind aan de hand van
methodes binnen de therapie, stapsgewijs huiswerk opdrachten kunnen
voorbereiden.
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Probleem
ADHD wordt vaak op een vroege leeftijd geconstateerd en zal
naarmate men ouder wordt in intensiteit afnemen. Hoe eerder je
ADHD aanpakt, hoe beter de persoon in kwestie hiermee om zal
kunnen gaan (Groen et al., 2020) (K. van Sabben, 2021).
Echter werkt deze hulp niet altijd zoals men zou willen of zijn de
resultaten niet altijd blijvend.
De positieve resultaten van de hulp komen in een therapie of
begeleidende setting goed naar voren, maar buiten deze setting is dit
vaak niet het geval (K. van Sabben, 2021).
Omdat het jaren kan duren voordat de positieve resultaten goed zijn
ontwikkeld, is het buiten deze setting moeilijk om de deze resultaten
te bereiken en te behouden (K. van Sabben, 2021).
Hierdoor hebben kinderen veel moeite met het omgaan met hun
ADHD en komt dit goed naar voren wanneer kinderen
geconcentreerd aan hun opdrachten moeten werken.

Peer-learning
In een tijd waarin men vanuit huis moet werken, besef je hoe
belangrijk het is om andere om je heen te hebben die net als jij aan
hetzelfde doel werken. Het gebruik van peer-learning werkt
motiverend en zorgt voor een verbeterde concentratie.

Leerdoelen
Iedereen heeft verschillende leerdoelen, hierin focus ik mij vooral
op de leerdoelen gericht op school en vind ik het belangrijk dat er
ook een mogelijkheid is om het product in te zetten voor leerdoelen
vanuit de therapie.

Fysiek product
Tegenwoordig wordt alles digitaal en ligt vooral de focus ook op het
ontwikkelen voor de toekomst. Waardoor fysieke producten wat
sneller links blijven liggen.
Ik vind dat een fysiek product heel belangrijk is voor kinderen om
mee te werken omdat je veel meer met een fysiek product kan
interacteren waardoor het meer wordt dan alleen een hulpmiddel.

Ontwerpvraag
Hoe kan ik kinderen met ADHD helpen hun leerdoelen te behalen door
middel van een fysiek product?

Deelvragen
Wat motiveert kinderen met ADHD om hun doelen te bereiken?
Op welke manieren kan ik kinderen met ADHD motiveren om
hun leerdoelen te bereiken?
Wat houdt kinderen met ADHD tegen om hun leerdoelen te
bereiken?

Exploratie - Jordey Knook 2021
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Doelgroep
Tijdens de minor Healthcare and Innovation Design heb ik in
groepsverband gewerkt aan een groot project voor Kadanst. In de
casus van deze opdracht is ons gevraagd om een oplossing te
bedenken om de therapietrouw te vergroten onder kinderen tussen
de 6 en 12 jaar met gedragsproblemen.
Tijdens dit project is er veel getest en onderzoek gedaan naar
kinderen met gedragsproblemen met verschillende handicaps en wat
belangrijk is voor deze kinderen. Uit de resultaten van het onderzoek
en de testen zijn de volgende bevindingen gedaan.
Kinderen met ADHD
Kinderen met ADHD zijn impulsief en hebben moeite om zich goed
te concentreren, daarom verminderd een minimalistisch design
verwarring en vermindert dit doorlooptijd (Jansen et al., 2021). Het
gebruik van een rustgevende interface werkt kalmerend, verder
vergroot een duidelijk lettertype de gebruikstevredenheid (Jansen
et al., 2021). Het aanhouden van een routine en structuur zorgt voor
meer zelfvertrouwen en verminderd chaos (Jansen et al., 2021).
Omdat kinderen met ADHD impulsief zijn, zijn deze kinderen nog
gevoeliger voor een beloningssysteem. In combinatie met duidelijke
verwachtingen, werkt dit als een zeer goede motivatie (Jansen et al.,
2021) (K. v Sabben, 2021).

Kinderen met Autisme hebben een gelijke kleur associatie met
emoties (Jansen et al., 2021). Ook worden zachte tastbare objecten als
prettig ervaren en zorgt een tastbaar object voor een toename van het
knuffelhormoon (Jansen et al., 2021). Schematisering en vaste tijden
worden ook als prettig ervaren.

Kinderen met een trauma
Kinderen met een trauma hebben last van enkelvoudige of
meervoudige traumatische ervaringen. Deze kinderen hechten veel
waarde aan tastbare dingen en zijn gemakkelijk ontregeld door een
gebrek aan motivatie. Ook wordt het onbekende als spannend ervaren
(Jansen et al., 2021).

Kinderen met een buitenlandse afkomst
Kinderen met een buitenlandse afkomst kunnen het moeilijk hebben om
te communiceren. Daarom worden veel visualisaties gebruikt omdat
deze taalonafhankelijk zijn. Het gebruikt van de voorkeurs taal zorgt
voor het beter naleven van gemaakte afspraken (Jansen et al., 2021).
Woedeaanvallen en huilbuien van het kind verminderen in frequentie en
intensiteit hoe taalvaardiger het kind is (Jansen et al., 2021).

kinderen met Autisme
Kinderen met Autisme ervaren problemen met communiceren,
contact maken met anderen en het begrijpen van emoties en het
inleven hiervan. Omdat deze kinderen het lastig vinden om te
communiceren wordt duidelijke communicatie en visualisatie als
prettig ervaren (Jansen et al., 2021).
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Motivaties
Tijdens de minor Healthcare and Innovation Design heb ik in
groepsverband gewerkt aan een groot project voor Kadanst. Als
casus van deze opdracht is ons gevraagd om een oplossing te
bedenken om de therapietrouw te vergroten onder kinderen tussen
de 6 en 12 jaar met gedragsproblemen.
Uit het onderzoek en de resultaten van de testen is geconcludeerd
dat het gebruik maken van een mascotte, een beloningssysteem
en de mogelijkheid om zelf het product aan te kunnen passen zeer
goede motivaties zijn.

Beloningssysteem
Het is bekend dat een beloningssysteem goed werkt om mensen te
motiveren bepaalde activiteiten of handelingen te doen (Ahn et al.,
2019). Kinderen zijn hier nog gevoeliger voor, waardoor een
beloningssysteem een zeer goede manier is om kinderen te motiveren
(K. van Sabben, 2021).
Er zijn veel manieren om een kind te belonen en het effect van een
beloning is verschillend en afhankelijk van het kind. Daarom is het
belangrijk om vooraf afspraken en verwachtingen te stellen zodat het
kind weet wat hij/zij kan verwachten. Waardoor de beloning een
optimaal effect heeft.

Mascottes
Kinderen associëren mascottes met plezier en kunnen zich in het
doen en laten van mascottes herkennen (Jansen et al., 2021).
Omdat mascottes taalonafhankelijk kunnen zijn, kunnen kinderen
mascottes bijna altijd begrijpen. Verder helpen mascottes bij het
ontwikkelen van creativiteit en helpt het terugkomen van hetzelfde
figuur om dingen makkelijker te onthouden (Jansen et al., 2021).
Personalisatie binnen product
Door de kinderen de mogelijkheid te geven het product te kunnen
personaliseren, zorgt dit ervoor dat kinderen een diepere band met
het product krijgen omdat ze het “eigen” kunnen maken (Jansen et
al., 2021).
Het kunnen personaliseren van het product zorgt voor een verhoogt
klantloyaliteit en tevredenheid en heeft 56% van de mensen een
hogere respons percentage bij personaliseerbare producten.
Ook zorgt dit ervoor dat er meer tijdige en relevante interacties
worden gedaan met het product en kost het meer inspanning om het
aanbod van een concurrent te kiezen (Jansen et al., 2021).
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Mascotte
Functionaliteit en ontwikkeling
De mascotte is een belangrijk onderdeel van het concept, het gebruik
van een mascotte is motiverend en maakt het leuk. Daarom is het
belangrijk dat de doelgroep het leuk vindt om de mascotte te werken
en te interacteren.
Functionaliteit
De mascotte zal gebruik maken van spraak en beweging, daarom is
het belangrijk dat dit goed aansluit bij de doelgroep en dat de
gewenste boodschap goed overkomt.
Ook zal er een camera toegevoegd worden zodat kinderen de
resultaten uit de studiesessie kunnen doorsturen naar ouders en/of
verzorgers, zodat het werk gecontroleerd kan worden.

Ontwikkeling
De mascotte zal ontwikkeld worden met behulp van 3D printen en
aangestuurd worden met Arduino.
Plastic is een licht materiaal waardoor de Arduino niet belemmerd
wordt door het gewicht, ook is plastic makkelijk vorm te geven.
Om de mascotte een stevige en zware ondergrond te geven zal deze
geplaatst worden op een voetstuk van hout.
Voor het HIFI prototype zal de binnenkant van de mascotte gemaakt
worden van sterkere materialen.
Er worden ronde vormen gebruikt in het design, dit geeft een
vrouwelijk en vriendelijk gevoel en zorgt voor veiligheid (C., 2014)
(Pepper the Humanoid and Programmable Robot | SoftBank Robotics, 2014).
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Mascotte
Vormgeving en personaliteit
het is belangrijk dat de visuele stijl van de robot bij de doelgroep past.
Om erachter te komen welke stijl het beste bij de doelgroep past is tijdens de therapiesessies aan de hand van een vragenformulier getest
welke stijl het beste bij de doelgroep past.
Voor de mascotte is gekozen voor een uil met de naam Glaux.
Hiervoor is gekozen omdat de uil in de klassieke oudheid een
symbool is van kennis, wijsheid en scherpzinnigheid. hierdoor wordt
de uil geassocieerd met wijsheid (vdL, 2021).
De naam Glaux stamt af van het griekse woord voor uil:

Personaliteit
Een stem toont/ communiceert veel over een persoon. Iemands
persoonlijkheid, hobby’s, stemming en emotionele toestand zijn te
achterhalen uit de stem van een persoon. Dit geldt ook voor robots
(SoftBank Robotics Europe, 2021).
Daarom is het belangrijk om naast een stem ook een personaliteit
aan het karakter/robot te koppelen zodat het gewenste effect
behaald kan worden (SoftBank Robotics Europe, 2021).
Beste uit de test
Uit de resultaten van de vragenlijst, is uil nummer 1 het meest
gekozen. Uil nummer 1 wordt geassocieerd met herkenbaarheid,
verantwoordelijkheid en slimheid. Ook wordt de uil als schattig
ervaren.

Exploratie - Jordey Knook 2021
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Beloningssysteem
Uit onderzoek, eigen ervaring en experts is bekend dat een
beloningssysteem goed werkt om mensen te motiveren bepaalde
activiteiten of handelingen te doen (Fekete e al., 2019). Kinderen zijn
hier nog gevoeliger voor, waardoor een beloningssysteem een zeer
goede manier is om kinderen te motiveren (K. van Sabben, 2021).
Een beloningssysteem kan op verschillende manieren gebruikt
worden, in co-creatie met de doelgroep is in een kleine brainstorm
een paar ideeën bedacht hoe dit goed uitgevoerd kan worden.
Enkele ideeën zijn echter afhankelijk van een ouder en/of verzorger,
om deze ideeën uit te kunnen voeren is medewerking van een ouder
en/of verzorger vereist.
Uit een gesprek met een expert en een leraar is naar voren gekomen
dat autonomie voor een kind binnen mijn doelgroep heel belangrijk
is. Hierdoor zijn beloningen zoals een compliment of het juichen en
dansen van de mascotte ook goed motiverende beloningen omdat
deze niet afhankelijk zijn van een ouder en/of verzorger (K. v Sabben,
2021) (T. Millenaar, 2021).

Exploratie - Jordey Knook 2021
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“ADHD’ers moeten niet tot 10 leren
tellen, maar tot 100 voordat ze in
beweging komen”

- Karin van Sabben
Creatief therapeute dans
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Empathize
Als ontwerper is het belangrijk dat je bekend bent met de doelgroep
en weet wat de behoeftes zijn van de doelgroep.
Om de doelgroep beter te leren kennen, een helder beeld te
kunnen schetsen van de huidige situatie en de gewenste situatie, zijn
de volgende methodes toegepast.

Echter is Bij ADHD is vaak ook sprake van een andere “handicap” (Rucklidge, 2010) (Hersenstichting, 2019),
waardoor ieder kind eigen specifieke wensen en behoeftes heeft.
Hierdoor sluit de coaching/begeleiding niet altijd goed aan bij het kind.
Bekijk de bijlagen om de methodes in te zien.

Interviews
Met verschillende mensen binnen de doelgroep ben ik in gesprek
gegaan en heb ik meerdere interviews afgelegd. Uit deze interviews
heb ik veel geleerd over de doelgroep en waar voornamelijk de pijnpunten liggen. Ook heb ik een helder beeld gekregen van de huidige
situatie en wat de doelgroep graag zou willen veranderen.

Enquêtes
Gebaseerd op de kennis die ik heb gekregen vanuit de interviews, heb ik
een enquête opgezet. Hierdoor heb ik meer mensen kunnen bereiken en
gerichte vragen kunnen stellen over de huidige situatie en de gewenste
toekomst situatie.

Expert interviews
Ik heb contact opgenomen met Karin van Sabben, Karin is een creatief
therapeut dans en werkt met kinderen met gedragsproblemen,
waaronder ADHD.
Uit het gesprek heb ik meer kennis gekregen over ADHD en hoe
kinderen en therapeuten hiermee omgaan. Zo is mij verteld wat wel
werkt en wat niet werkt voor kinderen met ADHD en hoe
belangrijk het is dat een kind zo snel mogelijk goede coaching/
begeleiding krijgt wanneer ADHD is geconstateerd.
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Define
Nu de doelgroep en de huidige situatie helder is, is het belangrijk dat
het juiste probleem gedefinieerd wordt om zo tot een goede
oplossing te kunnen komen.

Kinderen met ADHD zijn niet in staat hun
leerdoelen te behalen
er is geen
duidelijk
begin en of
eind

Ze zijn niet gemotiveerd om
hier aan te werken

Ze vergeten dat ze huiswerk hebben

Om erachter te komen wat het juiste probleem is wordt er gebruik
gemaakt van meerdere methodes.
Zo is de 5-why’s methode toegepast om de mogelijke hoofdoorzaak
van het probleem te bepalen. Vervolgens is in combinatie met een
brainstorm, de fishbone methode toegepast om zo de kernreden(en)
te kunnen identificeren.

Ze kunnen zich niet concentreren
of zich focussen op de opdracht

De omgeving houdt geen rekening
met de behoefte/obstakels van het kind

Te moeilijk of te veel in een te korte tijd

5-why’s methode
De vijf why’s methode wordt gebruikt om de mogelijke hoofdoorzaak
van het probleem te bepalen. Het helpt om het probleem te
onderzoeken totdat je een oplossing vindt die echt impact heeft op
de gebruiker (The Easy Guide to Design Thinking, 2021).

Fishbone methode
Oorzaak- en gevolgdiagram, ook wel bekend als de fishbone methode
is toegepast om een duidelijke definitie van het probleem te generen.
Het helpt om de kernredenen van het probleem te identificeren en
een manier te bedenken om de kern van het probleem op te lossen
(The Easy Guide to Design Thinking, 2021).
Bekijk de bijlagen om de methodes in te zien.

niet kunnen
concentreren

veel drukte/
chaos in hun
hoofd
veroorzaakt
snelle
ontsporing

structuur
die mist

Kinderen met ADHD
zijn niet in staat hun
leerdoelen te behalen

veel drukte/
chaos in hun
hoofd

doen veel
dingen door
elkaar

te veel
prikkels om
hun heen

impulsiviteit

aandachtsspanne is te
kort

men niet
altijd weet
wat het kind
nodig heeft

men erkend
niet de
problemen/
obstakels van
het kind

geen
structuur

men niet
altijd wat het
kind nodig
heeft

geen tot
weinig
structuur

korte
aandachts
spanne

gelimiteerd
in doen en
laten

zichzelf niet
kunnen
afsluiten van
de omgeving

veel drukte/
chaos in hun
hoofd

het is niet altijd
haalbaar om aan de
benodigdheden van
het kind te voldoen

men erkend
niet de
problemen/
obstakels van
het kind

duidelijkheid

geen inzicht in
deadlines, todo's en
prioriteiten

moeilijk om
structuur te
behouden

onderwerp is
te moeilijk

prikkels

het
onderwerp
is moeilijk

geen
structuur

van alles
door elkaar
doen

snel afgeleid
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het
onderwerp is
niet leuk of
niet
interessant

onderliggende
stoornissen

niet in staat
zijn om, om
te gaan met
ADHD

obstakels/
uitdagingen

niet duidelijk
wat wordt
verwacht van
het kind
te veel drukte/
chaos door
geen tot
weinig
structuur

het is niet altijd
haalbaar om aan
de
benodigdheden
van
het kind te voldoen

men niet
altijd weet
wat het
kind nodig
heeft
de leer omgeving is
niet goed ingericht,
om de kunnen
voldoen aan de
behoeftes van het
kind

omgeving
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Ideate

Negatief brainstormen
Kinderen met ADHD helpen hun
leerdoelen te behalen

Tijdens het ontwerpen ga ik methodisch te werk en maak ik gebruik
van het EDIPT-model. Na het afronden van de onderdelen empathize
en define ben ik begonnen met het onderdeel ideate en gestart met het
genereren van ideeën.
Tijdens het genereren van ideeën heb ik divergeren, convergeren
toegepast.
Zo zijn meerdere soorten brainstormen gebruikt om veel data resultaten
uit vorige methodes op papier te kunnen zetten.
Vervolgens zijn de drive en COCD-box methodes toegepast om alle data
te convergeren en clusteren.

moeilijke
opdrachten
en niet
helpen

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier om
gevraagd wordt

niet
bijhouden
wat je moet
doen of wat
al gedaan is

gestructureerd
te werk gaan

bijhouden wat al is
gedaan en wat
gedaan moet
worden

veel afleiden
dmv anderen
of apparaten

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

lange
opdrachten
geven

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier om
gevraagd wordt

veel
verschillende
opdrachten
door elkaar
doen

gestructureerd
te werk gaan

bijhouden wat al is
gedaan en wat
gedaan moet
worden

veel prikkels
om je heen

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

geen
studeer
omgeving
hebben

zelf een
studeer
omgeving
creeëren

studeren op
een externe
locatie

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

vooruit
plannen

niet plannen

vooruit plannen
en prioriteiten op
orde houden

motiveren
om niks te
doen

negatieve
motivaties uit
de weg gaan

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

chaos
creeëren

mindfullness
opdrachten

extra taken
geven

prioriteiten
bijhouden

aangeven
wanneer het
te veel wordt

goed
plannen

ADHD niet
erkennen bij
het kind

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

niet beginnen
aan nieuwe
opdrachten
voordat de
vorige volledig
afgerond is

op zoek gaan
naar mensen
om over je
problemen en
behoefte te
praten

COCD - BOX

Bekijk de bijlagen om de methodes in te zien.
gekozen ideeën om op te focussen

verminderen
van
mogelijke
afleidingen
samen met een
maatje de
opdrachten
eerst goed van
te voren
doorlopen

duidelijkheid
creeeren

voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

studiemaatje die zich
aanpast aan de
ontwikkeling van het
kind (gebaseerd op
de ontwikkeling
binnen de therapie/
begeleiding)

kinderen meer
controle geven
over de sessie

duidelijk start,
stop en pauze
tijd(en)

mindfullness
toepassen
voor een
betere
concentratie

mindfullness
toepassen

Kinderen met
ADHD zijn niet
in staat hun
leerdoelen te
behalen

structuur/
routine
opbouwen

kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

hoofd leeg
maken van te
voren om het
oppakken van
prikkels te
verminderen

de obstakels/
problemen
bespreekbaar
maken met de
omgeving

een speciale
leeromgeving
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voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

toepasbaar
maken bij
begeleiding/
therapie

hulp bieden bij
het plannen van
taken (structuur)

interesses
van het kind
verwerken in
de opdracht

vrijheid
geven om de
bewegen
simpele en
kleine
doelen
stellen

interesses
van het kind
verwerken in
de opdracht

zelf een
studeer
omgeving
creeëren

Uit vooronderzoek

belongingsysteem

het leuk
maken van
de opdracht

makkelijk maken
voor het kind om
hulp te vragen/
krijgen

makkelijk
maken voor
het kind om
hulp te vragen/
krijgen

motiveren
dmv een
mascotte

een
studiemaatje peer learning/
coaching

kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

duidelijke
afspraken
maken

doelen
opstellen
voor
studeersessie

prioriteiten
beter kunnen
inzien

belongingsysteem

mindfullness
toepassen

motiveren
dmv een
mascotte

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

de obstakels/
problemen
bespreekbaar
maken met de
omgeving

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

motiveren
dmv een
mascotte

duidelijkheid
creeeren

HOW
een rustige bijhouden wat
plek
al is gedaan en
opzoeken om wat gedaan
moet worden
te studeren

niet beginnen
aan nieuwe
opdrachten
voordat de
vorige volledig
afgerond is

op zoek gaan
naar mensen
om over je
problemen en
behoefte te
praten

vrijheid
geven om de
bewegen

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier
om gevraagd
wordt

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

duidelijke
afspraken
maken en
doelen zetten

structuur/
routine
opbouwen

NOW

negatieve
motivaties
uit de weg
gaan

kinderen
meer
controle
geven over
de sessie
vooruit
plannen en
prioriteiten
op orde
houden

studiemaatje die zich
aanpast aan de
ontwikkeling van het
kind (gebaseerd op
de ontwikkeling
binnen de therapie/
begeleiding)

kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

toepasbaar
maken bij
begeleiding/
therapie

mindfullness
toepassen voor
een betere
concentratie
hoofd leeg
maken van te
voren om het
oppakken van
prikkels te
verminderen

belongingsysteem

voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

een
studiemaatje
- peer
learning/
coaching

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

WOW
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Protoype
Waarom digitaal
Door de Corona pandemie is het niet altijd mogelijk om fysiek bij de
doelgroep te komen en te testen.
Omdat ik zelf ook door mijn medische achtergrond bij de risicogroep
behoor, zijn alle prototypes uit voorzorg digitaal ontwikkeld.

Hieronder is het stroomdiagram te zien van het prototype.
Tijdens de test worden de uitgevoerde functies van het prototype
handmatig uitgevoerd gebaseerd op de keuzes van de gebruiker.

Door het digitaal ontwikkelen en testen van de prototypes is er altijd
een mogelijk geweest om in contact te komen met de doelgroep.
Echter is er niet altijd digitaal getest, meerdere keren ben ik fysiek
aanwezig geweest bij het testen wanneer dit mogelijk was.

Prototype
Om bij de doelgroep te kunnen testen of het idee van peer learning/
coaching werkt, is er een prototype opgezet met behulp van de
Wizard of Oz methode.
Het eerste digitale prototype is een Discord bot genaamd Glaux.
Met Glaux is het mogelijk om een studiesessie te starten en samen
met Glaux te studeren.
binnen deze sessie zal Glaux met spraak en tekst interacteren met de
gebruiker en sturing bieden waar nodig/ mogelijk net als bij normaal
peer learning/ coaching.
Omdat het prototype wordt uitgevoerd met behulp van de Wizard
of Oz methode, is het voor de gebruiker alleen mogelijk om Glaux te
besturen door het tekstkanaal. Tijdens de testen ben ik aanwezig om
de bot op de achtergrond te besturen.
Hierdoor heeft de gebruiker het gevoel dat Glaux een volledig
werkend prototype is.
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Testen & Resultaten
Ervaren mensen met ADHD de positieve effecten van
peer learning/ coaching ook wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een digitaal studiemaatje?

Opzet en werking
Binnen een speciaal opgezette Discord omgeving voor dit
prototype gaat de testpersoon in een spraakkanaal. Vervolgens kan
Glaux gestart worden met een commando en komt deze ook binnen
in het spraakkanaal.
Wanneer Glaux is toegevoegd zal deze zichzelf introduceren en
vragen hoelang de gebruiker wilt studeren.
Vervolgens wordt er een studiesessie gestart en zal Glaux tijdens de
studiesessie enkele keren interacteren met de gebruiker. Zo wordt er
gevraagd hoe het gaat en of de gebruiker ergens mee geholpen kan
worden.

Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van een digitaal studiemaatje een
positief effect heeft op het leervermogen van de gebruiker.*
* Het feit dat ik als maker aanwezig was bij het testen van het prototype
heeft een mogelijke invloed gehad op de testresultaten.

Feedback punten
Aldus de gebruikers is er geen tot weinig controle/ mogelijkheid om de
leiding te nemen, dit zorgt voor een negatief effect bij de doelgroep.
Ook werd aangegeven dat het gebruiken van een echte stem belangrijk
was voor de doelgroep. Een robotstem heeft een negatieve invloed op
het project en vermindert de motivatie van de gebruiker om het systeem
te gebruiken.

Aan het einde van de sessie zal Glaux vragen hoe het is gegaan en
antwoord geven gebaseerd op de input van de gebruiker. Vervolgens
wordt de sessie afgesloten.
Na de test heb ik met iedereen een kort gesprekje gevoerd en
gevraagd hoe ze het prototype hebben ervaren. Uit deze testen heb
ik de volgende resultaten en conclusies kunnen halen.
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Prototype
Het realiseren van het vorige prototype om tot betere
testresultaten te komen. Een losstaand werkend
prototype Studiemaatje Glaux.
Iteratieslagen
Het prototype studiemaatje Glaux is uitgewerkt tot een werkend
prototype zodat de testpersonen niet afhankelijk zijn van een derde
persoon.
Hierdoor is de gebruiker in staat om zelf te kiezen waar, wanneer en
hoe vaak de gebruiker het prototype wilt testen.
Ook is de Discord bot uitgebreid zodat de gebruiker zelf meer
controle heeft over de sessie en deze zelf vorm kan geven.

Toevoeging
Ook is er een vragenlijst toegevoegd aan het einde van het prototype
om informatie te krijgen over de studiesessies.
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Testen & Resultaten
Ervaren mensen met ADHD de positieve effecten van
peer learning/ coaching ook wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een digitaal studiemaatje?

Opzet en werking
Omdat het prototype zodanig ontwikkeld is dat het op zichzelf kan
werken, ben ik niet aanwezig bij de testen.
De doelgroep kan het prototype gebruiken zoals dit de vorige keer
ook mogelijk was en heeft geen ondersteuning van de maker nodig
om het te gebruiken.
Aan het einde van de studiesessie is een korte vragenlijst gekoppeld
om inzichten te krijgen over het prototype.

Feedback punten
Vanuit de testresultaten zijn een aantal feedbackpunten naar voren
gekomen:
Graag meer controle willen hebben tijdens het gebruik van het systeem
zodat de sessie echt eigen gemaakt kan worden.
De interactie vanuit het prototype is te weinig en zou uitgebreider
mogen voor een beter effect.
Discord is vrij gelimiteerd, het is slim om andere wegen te verkennen.
Een mogelijkheid om in te zien hoelang je al bezig bent met de huidige
studiesessie.

Gebaseerd op de antwoorden uit de vragenlijst ben ik ook met
enkele testpersonen in gesprek gegaan om een gedetailleerder beeld
te krijgen van de gegeven antwoorden.

Conclusies
Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van een digitaal studiemaatje een
positief effect heeft op het leervermogen van de gebruiker.
Door het onafhankelijk maken van het prototype en het meer controle
geven van de gebruiker, wordt het systeem als aangenaam ervaren.
Het zelf kunnen kiezen wanneer gebruik wordt gemaakt van het
prototype geeft de gebruiker het gevoel dat hij/ zij de leiding heeft.
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Prototype
Om het prototype meer bereikbaarheid en functionaliteit te
geven, is er een webversie ontwikkeld van het systeem.
Iteratieslagen
Door gebruik te maken van een website in plaats van een Discord
bot zijn er meer technieken beschikbaar. Hierdoor zijn de huidige
functionaliteiten uitgebreid en hebben deze ook een rustige visuele
ondersteuning gekregen.
waarom de keuze voor een website
Door mijn ervaring met programmeren is het maken van een
website voor mij snel gedaan. Verder is een website de makkelijkste
manier om mensen te bereiken en kan deze overal op bijna alle
apparaten gebruikt worden.
Voor mijn eindconcept zal het systeem opnieuw gemaakt worden in
een Arduino omgeving en kan er mogelijk nog een website aan
gekoppeld worden.

Werking
Om ervoor te zorgen dat de doelgroep gebruik kan maken van de
website, is de werking hiervan simpel en gestroomlijnd. Door het
beperken van onnodige visuele elementen wijst de website zichzelf.
Ook staat overal een korte beschrijving om te vertellen wat er wordt
verwacht van de gebruiker.
Bij elke stap en keuze die de gebruiker maakt, wordt doormiddel van
audio en visuele elementen een korte beschrijving gegeven. Ook
wordt verteld wat van de gebruiker wordt verwacht.
Exploratie - Jordey Knook 2021
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Testen & Resultaten
Heeft het gebruik van een website met visuele
ondersteuning een positief effect op het leervermogen
van de doelgroep?

Opzet en werking
Omdat het prototype nu door middel van een website te gebruiken
is, wordt er nu ook veel gebruik gemaakt van visuele elementen.
Aan het einde van de studiesessie is een korte vragenlijst gekoppeld
om inzichten te krijgen over het prototype.

Feedback punten
Vanuit de testresultaten zijn een aantal feedbackpunten naar voren
gekomen:
De doelgroep zou het fijn vinden als een repeat functie wordt
toegevoegd, wanneer gebruik wordt gemaakt van een korte sessie.
Het zou fijn als een korte pauze functie wordt toegevoegd, zodat de
sessie kort gepauzeerd kan worden wanneer dit nodig is.
Het uitbreiden van de interactie met het prototype, voornamelijk het
dieper op in gaan van de interactie.

Gebaseerd op de antwoorden uit de vragenlijst ben ik ook met
enkele testpersonen in gesprek gegaan om een gedetailleerder beeld
te krijgen van de gegeven antwoorden.

Conclusie(s)
Uit de resultaten van de testen blijkt dat het gebruik van een website
een positief effect heeft op het leervermogen. De website straalt rust uit
en maakt gebruik van kleuren die de doelgroep als relaxend ervaren.
Uit de resultaten van de doelgroep is ook te concluderen dat het
toevoegen van een timer helpt om de concentratiespan te vergroten.
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Ideate
Vanuit de testresultaten van het prototype uit de
derde iteratie heb ik enkele toevoegingen gemaakt aan
het prototype.
Ook ben ik in gesprek gegaan met een expert en is
mij aangeraden om nogmaals goed te kijken naar de
stoplicht methode en het mogelijk gebruik maken
ervan.
Tijdens het gesprek is mij uitgelegd waar de methode
voornamelijk voor wordt gebruikt en hoe ik dit
mogelijk toe kan passen.
Om het gebruik van de stoplicht methode goed te
visualiseren heb ik een customer journey gemaakt en
het gebruik van de methode van begin tot eind in kaart
gebracht.
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Prototype
Stoplicht methode. Stop, Denk, Doe.
Uitbreiden van het prototype door het toevoegen van de
methodes vanuit de therapie.
Omdat de doelgroep veel moeite heeft met concentratie en
impulsieve problemen, wordt binnen het prototype ook gebruik gemaakt van methodes vanuit de therapie.
Een van deze methodes is de Stoplicht/remweg methode.
Door deze methode wordt het denkgedeelte van het brein
gestimuleerd. Dit helpt kinderen met ADHD om stil te staan bij
hetgeen wat zij doen, en hier goed over na te denken voordat ze
handelen.
Door het gebruik van deze methode op langer termijn, leert het kind
om eerst na te denken voordat ze iets doen waardoor de impulsiviteit
wat afneemt (Adema, 2019) (K. van Sabben, 2021).
Werking
Tijdens het vormgeven van de studiesessie wordt de Stoplicht
methode toegepast. Binnen deze methode wordt aan de doelgroep
een paar vraagjes gesteld waar ze bij stil moeten staan voordat ze
kunnen beginnen met de sessie.
Aan de hand van deze vragen wordt de studiesessie voorbereid,
hierdoor wordt er een structuur opgezet en zijn mogelijke redenen
om afgeleid te worden tijdens de sessie verholpen.
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Testen & Resultaten
Heeft het toepassen van de stoplicht methode een
positief effect heeft op de studiesessie en kan dit ADHD
gerelateerde klachten verminderen?

Feedback punten
Het prototype is zeer goed ontvangen waardoor de testpersonen weinig
tot geen feedback punten hebben opgegeven.
Hieronder is enkele feedback weergegeven.

Opzet en werking
Deze test is gericht op de stop, denk, doe stoplicht methode.
Aan het begin van de sessie worden een paar vragen gesteld waarbij
de gebruiker even stil moet staan voordat deze door kan gaan.
Aan de hand van deze vragen wordt de sessie voorbereid en worden
mogelijke afleidingen tijdens de sessie van te voren verholpen.
Aan het einde van de studiesessie is een korte vragenlijst gekoppeld
om inzichten te krijgen over het prototype.
Gebaseerd op de antwoorden uit de vragenlijst ben ik ook met
enkele testpersonen in gesprek gegaan om een gedetailleerder beeld
te krijgen van de gegeven antwoorden.

Conclusie(s)
Uit de resultaten van het geteste prototype is te concluderen dat het
toepassen van de stoplicht methode een positieve impact heeft op het
leervermogen van het kind en klachten verminderd.

Stoplicht methode
Stop

Denk

Doe

Door het toepassen van de stoplicht methode kan het kind zich beter
concentreren en focussen op het onderwerp.
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Proof of Concept
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Ten Types of Innovation / marktonderzoek
“De meest zekere manier om te falen, is door alleen op
producten te focussen. Succesvolle innovators gebruiken
veel soorten innovatie (D., 2020).”
Wanneer men streeft naar een nieuwe innovatie wordt vaak alleen
gekeken naar de ontwikkeling van een nieuw product. Maar een
nieuwe innovatie is veel meer dan alleen het creëren van een nieuw
product. Voor het ontwikkelen van een nieuwe innovatie is het
belangrijk dat naar alle aspecten wordt gekeken en niet wordt
gefocust op een specifiek onderdeel (Mansour, 2020a), (Mansour,
2020b).

Uit de marktanalyse valt op dat bij alle geanalyseerde producten binnen
de sector veel focus is gelegd op Product Performance/System en Customer Engagement.
Gezien het feit dat deze producten zeer succesvol zijn, kan vernomen
worden dat veel succes factoren binnen deze innovatie kanalen en
tactieken te vinden is.
Niet alle tactieken zijn innovatie, desondanks kan het gebruik van veel
voorkomende tactieken het succes van een product verhogen.
Meer over de Ten Types of Innovation is te vinden in de bijlagen.

Met behulp van het model Ten Types of innovation kunnen
bestaande succes- en faalfactoren van innovaties geanalyseerd
worden. En kunnen de inzichten uit het onderzoek toegepast op het
huidige project.

Innovation Mix
Aan de hand van een innovation mix, is in een oogopslag te zien welke
innovatie kanalen zijn toegepast bij het ontwikkelen van een productproject.
Tactics
De tactics zijn de tactieken die zijn toegepast binnen de innovatieve
kanalen.
Markt/sector analyse
In de marktanalyse is in een oogopslag te zien welke innovatie kanalen
en tactieken zijn toegepast binnen een specifieke markt/sector.
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Concept
Waarom
Door alle kennis die ik heb opgedaan tijden de minor Healthcare and
Innovation design in combinatie met eigen ervaringen en die van derden
uit mijn kringen, ben ik op het idee gekomen om mij te focussen op
kinderen met ADHD.
Omdat ik al enige ervaringen en vooronderzoek had vanuit de minor
over deze doelgroep, was ik bekend met enkele problemen waar
kinderen met adhd mee om moeten gaan en hoe dit aangepakt wordt.

Aan de hand van literatuuronderzoek, vooronderzoek, gesprekken
met de doelgroep en interviews met experts, zijn ontwerpcriteria
opgesteld.
Door middel van de MOSCOW methode zijn de ontwerpcriteria
ingedeeld en is aangegeven waar het product wel en niet aan zal
voldoen.
Bekijk de bijlagen om de Moscow methode beter in te zien.

Inspiratie
Sinds kort ben ik in aanraking gekomen met een Google Home en heb ik
hier gebruik van gemaakt. Door deze ervaring ben ik op het idee
Gekomen om een product te maken dat net als een Google Home de
gebruiker ondersteunt en met spraak te besturen is.
Echter is het binnen mijn idee de bedoeling dat het product uit zichzelf
interacteert met de gebruiker en niet wacht totdat deze iets wordt
gevraagd.

Fysiek
Tegenwoordig wordt alles digitaal en gaat alles via de telefoon of laptop.
Echter werkt dit niet altijd optimaal en zijn er honderden apps of
programma’s die op elkaar lijken en hetzelfde beweren te doen.
Daarom heb ik gekozen om een andere weg in te slaan en een fysiek
product te ontwikkelen, waarbij een digitale app hoogstens als
ondersteuning van het fysieke product gebruikt zal kunnen worden.
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Moscow
Must have

Should have

richten op
leerdoelen

spraak
nederlands

spraak
engels

mindfullness
opdrachten
kunnen doen
met
studiemaatje

belonings
syteem

het vooraf goed
doorlopen van
de opdracht
samen met het
studiemaatje

verschillende
opdrachten
laten doen
gebaseerd op
therapie/
begeleiding

gebruikers
controle geven
over hun sessie

het gevoel
geven dat er
iemand is die
op je let/ voor
je is

makkelijk maken
om vragen te
stellen of in
contact te komen
met benodigde
informatie

gekoppeld aan
de therapie/
begeleiding

tips en tricks
geven aan de
gebruiker hoe
je beter kan
studeren

sessie controleer
baar door ouders/
en of verzorgers

mascotte
(fysiek
product)

voice
recognition

aanpasbaar
d.m.v. een
app/web

Could have

uitgebreide
voice
recognition

gekoppelde
apparaten op
stil zetten
(soort study
mode)

een app waarmee
studiemaatje ook
on the move te
gebruiken is

dashboard
waarin je als
gebruiker je
statistieken
kan inzien

zelf een taal
kunnen
toevoegen
en inspreken

zelf de bot in
kunnen
spreken

Would/Won't have

opdrachten
planner

planning
opbouwen
en bijhouden

bijhouden
wanneer je
medicatie
moet
gebruiken

prioritetien
plannen/
bijhouden

Ondersteuning voor
alle talen (zelf
ingesproken talen
zijn een
uitzondering hierop)
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Concept
Het idee
Mijn idee is een kleine fysieke robot van ongeveer 20 cm groot die
kinderen met ADHD ondersteund met het maken van huiswerk en
het uitvoeren van oefeningen vanuit de therapie.
De robot werkt als een mascotte met een eigen persoonlijkheid en zal
doormiddel van spraak bestuurd kunnen worden en met de gebruiker
interacteren.
Samen met de robot kan de gebruiker mindfulness oefeningen doen,
huiswerk opdrachten voorbereiden en huiswerk maken.
De mindfulness oefeningen kunnen thuis uitgevoerd worden en als
toevoeging dienen op de therapie.
Tijdens het voorbereiden en maken van huiswerk, werkt de robot als
een studiemaatje. Samen met de robot zal het kind aan de hand van
methodes binnen de therapie, stapsgewijs huiswerk opdrachten kunnen
voorbereiden.
Tijdens het maken van het huiswerk ondersteund en interacteert de
robot met het kind en wordt peer learning toegepast.
Naast een studiemaatje, is de robot ook een motiverende mascotte met
een geïntrigeerd beloningssysteem.
Door het gebruik van de robot wordt het maken van huiswerk
makkelijker en leuker. Ook is het kind instaat enkele oefeningen uit de
therapie thuis uit te voeren wanneer daar behoefte voor is.
Een customer journey van de mindfullness oefeningen is te vinden in
de bijlagen.
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Conclusies
Hieronder is antwoord gegeven op de hoofdvraag en deelvragen
die in het begin van het project zijn opgesteld.
Hoe kan ik kinderen met ADHD helpen hun leerdoelen te
behalen door middel van een fysiek product?
Door het combineren van meerdere extrinsieke motivaties kan een
activiteit leuk en interessant gemaakt worden. Het leuk en interessant
maken van een activiteit zorgt motiveert het kind om deze uit te voeren
(Fekete e al., 2019).
Voor een kind is autonomie heel belangrijk, ze willen graag zelfstandig
zijn en doormiddel van het product krijgt het kind hier ook de
mogelijkheid voor (K. v Sabben, 2021) (T. Millenaar, 2021).
Wat motiveert kinderen met ADHD om hun doelen te bereiken
en op welke manieren kan ik dit toepassen.
Kinderen kunnen goed gemotiveerd worden door het leuk maken van
een activiteit of het gebruik van extrinsieke motivaties. Kinderen
associëren mascottes met plezier en kunnen zich in het doen en laten
van mascottes herkennen (Jansen et al., 2021). Door het gebruik van
een mascotte kan een activiteit leuk gemaakt worden, waardoor het kind
wordt gemotiveerd om met de mascotte de activiteit uit te voeren.

Het gebruik van peer learning/coaching heeft een positief effect op het
leervermogen van een kind met ADHD. Het feit dat er iemand is die op
je let werkt als een wake-up call wanneer je de focus kwijtraakt. Het feit
dat er altijd iemand is om je te helpen wanneer je er niet uit komt, zorgt
ervoor dat je niet te lang vast loopt op een punt waardoor je niet uit
irritatie afgeleid raakt.

Wat houdt kinderen met ADHD tegen om hun leerdoelen te
bereiken
Ieder kind ervaart ADHD anders, sommige kinderen hebben weinig
moeite met de obstakels die ADHD met zich meebrengt terwijl andere
het niet in controle kunnen houden. Chaos, drukte, geen structuur en
onduidelijkheid zijn grote redenen waarom kinderen met ADHD hun
leerdoelen niet kunnen bereiken (Jansen et al., 2021).

Het is bekend dat het gebruik van een beloningssysteem goed werkt bij
kinderen. Omdat kinderen met ADHD impulsief zijn, zijn deze kinderen
nog gevoeliger voor een beloningssysteem, in combinatie met duidelijke
verwachtingen, is dit een zeer goede motivatie (K. van Sabben, 2021).
Personalisatie is een goede motivatie. Door de kinderen de
mogelijkheid te geven het product te kunnen personaliseren, zorgt dit
voor een diepere band met het product omdat het product “eigen”
gemaakt kan worden (Jansen et al., 2021).
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Doorontwikkeling
Ontwikkel fase
Binnen de ontwikkel fase van het afstuderen zal aan meerdere
onderdelen gewerkt worden. Hieronder staat beschreven welke
onderdelen dat zijn en wat dit inhoudt.
Mascotte Ontwikkeling
De look and feel van de mascotte zal gelijk zijn aan die van de gekozen
mascotte uit de vragenlijst. Voor de ontwikkeling wordt een nieuw 3D
model opgemaakt en door 3D printen zal deze gerealiseerd worden. Het
systeem binnen de mascotte wordt aangestuurd door Arduino.

Stoplicht methode
De stoplicht methode kan in bijna alle scenario’s toegepast worden. Om
dit te realiseren zal er veel getest worden en zullen de vragen die gesteld
worden binnen de stoplicht methode dynamisch opgebouwd worden.
Op deze manier kan de methode aangepast worden gebaseerd op de
keuzes van de gebruiker.

Er is voor 3D printen gekozen om snel te kunnen prototypen en testen.
Ook is plastic een licht materiaal waardoor de Arduino niet belemmerd
wordt door het gewicht.

Mindfulness oefening(en)
Mindfulness is een groot onderdeel binnen de therapie, door het gebruik
van mindfulness oefeningen leren kinderen om beter tot rust te komen
(Pandya, 2020) (K. van Sabben, 2021).

Om de mascotte een stevige en zware ondergrond te geven zal deze
geplaatst worden op een voetstuk van hout waar een gewicht in is
verwerkt.

Om de mindfulness oefening(en) goed te ontwikkelen zal in co-creatie
met een expert de oefening(en) worden opgezet. De oefening(en) zullen
door middel van een rustige en vertrouwelijke stem verteld worden.

Voor het uiteindelijke HIFI-prototype zal de binnenkant van de mascotte
gemaakt worden van sterkere materialen, zodat deze tegen een stootje
kan.

Persoonlijkheid
De mascotte zal een vriendelijk en behulpzame persoonlijkheid krijgen.
De manier hoe dit wordt gedaan is doormiddel van de stem en beweging.

WebApp
Aan het product zal ook een simpele digitale app gekoppeld worden,
waarmee de ouders de resultaten van hun kind kunnen inzien.
Doormiddel van een ingebouwde camera of NFC-chip zal het kind een
foto kunnen maken of doorsturen, van het resultaat uit de studiesessie.

De stem wordt ingesproken door een extern persoon met een rustig en
vertrouwelijke stem.
Tijdens het ontwikkelen van het product zal veel getest worden zodat de
mascotte goed overkomt bij de doelgroep en het zeker is dat de
gewenste boodschap over wordt gebracht.
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Doorontwikkeling
Toekomst visie
Als er meer tijd was binnen het afstuderen had ik graag nog de
volgende dingen aangepakt.
Remweg methode
De remweg methode is een fysieke uitwerking van de stoplicht methode.
Door het gebruik van de remweg methode kunnen kinderen oefenen
met de gebruikte methodes aan de hand van spelletjes.

Modulair systeem
Als er tijd voor is, zal de mascotte modulair opgebouwd worden. Dat
betekent dat verschillende onderdelen uitwisselbaar zijn met andere
soort gelijke onderdelen.
Door de mascotte modulair op te bouwen is het gemakkelijk om
onderdelen te verwisselen wanneer nodig.

Het toepassen van de remweg methode kan gedaan worden door middel
van een app of door het integreren van een spel element in het houten
voetstuk van het product.

Ook kan de mascotte aangekleed worden aan de hand van dit systeem.
Hierdoor is het mogelijk om de mascotte aan te kleden met verschillende
kleding stukken zoals een hoed, muts of cape.

WebApp
Aan het product zal ook een simpele digitale app gekoppeld worden
waarmee de ouders de resultaten van hun kind kunnen inzien.

Met deze toevoeging kan het uiterlijk van de mascotte gepersonaliseerd
worden en “eigen” worden gemaakt. Hierdoor kan de gebruiker nog meer
gemotiveerd worden.

Als de tijd hiervoor beschikbaar was, had ik de app graag verder
uitgewerkt. Door de app verder uit te werken kan het kind ook gebruik
maken van de app om statistieken in te zien en eventuele methodes uit te
kunnen voeren.
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Empathize
Enquête
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Empathize
Expert interview / gesprek
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Empathy map

structuur
toepassen in
hun leven

hun naasten,
familie, goede
vrienden

kinderen
met ADHD
ben je je
medicijnen
weer
vergeten?

kan het wat
rustiger?

heb je weer
even je
momentje?

kan je ook
normaal
doen?

kinderen
met
Stoornissen

jij bent raar

ben je al
naar
therapie
geweest?

het is wel te
merken dat
je ADHD
hebt

negatief
gedrag kan
zich uiten in
boosheid

bijwerkingen
van
medicatie

veel chaos/
drukte

geen tot
weinig
structuur

niet
begrepen
worden

geen rekening
gehouden wordt
met hun
behoefte

gaat alles
goed?

je hebt weer
even je
momentje?

snel afgereid
raken
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van alles
door elkaar

van alles
tegelijkertijd

impulsieve
beslissingen
maken

altijd in
beweging

overal extra
bij stil staan
en de tijd
nemen

belongingen,
externe
motivaties

normaal
kunnen
functioneren
zoals andere

een goede
en duidelijke
structuur
opbouwen

mensen die
hen
vooroordelen

mensen om
zich heen
zonder
problemen

rust ervaren
in hun hoofd

niet stil
kunnen
zitten

wanneer
belongingen
rekening wordt
en
gehouden met
complimenten hun behoeften

weekelijks
naar
therapie

veel
begeleiders

mensen
rekening
houden met
hun
behoeftes

begeleiding
volgen

mensen die
hen willen
helpen

ik weet niet wat
ik moet doen of
wat er van mij
verwacht wordt

ik kan mij niet
concentreren

externe
motivaties

ben je weer
je ritalin
vergeten?

omgaan met
de
uitdagingen
van ADHD

een
positiever
zelfbeeld
creerën

je bent wel
heel druk

je hebt je
opdrachten
niet af

begeleiding
en of
therapie
volgen

wanneer zij
(tot op zekere
hoogte) de
controle
hebben

creatieve
hobbies
beoefenen

medicijnen
gebruiken
voor ADHD

ik heb geen
overzicht
meer van
mijn taken

van de hak
op de tak
springen

mindfullness
opdrachten
vanuit
therapie

ik verveel
me

sorry dat ik
zo druk ben

waarom ben
je boos?

het wordt mij
allemaal
teveel

dingen snel
vergeten
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Define
5 why’s methode

Kinderen met ADHD zijn niet in staat hun
leerdoelen te behalen
Ze zijn niet gemotiveerd om
hier aan te werken

Ze vergeten dat ze huiswerk hebben

Ze kunnen zich niet concentreren
of zich focussen op de opdracht

De omgeving houdt geen rekening
met de behoefte/obstakels van het kind

Te moeilijk of te veel in een te korte tijd
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er is geen
duidelijk
begin en of
eind

het
onderwerp is
niet leuk of
niet
interessant

het
onderwerp
is moeilijk

geen
structuur

veel drukte/
chaos in hun
hoofd

doen veel
dingen door
elkaar

te veel
prikkels om
hun heen

impulsiviteit

aandachtsspanne is te
kort

men niet
altijd weet
wat het kind
nodig heeft

men erkend
niet de
problemen/
obstakels van
het kind

geen
structuur

men niet
altijd wat het
kind nodig
heeft

gelimiteerd
in doen en
laten

zichzelf niet
kunnen
afsluiten van
de omgeving

veel drukte/
chaos in hun
hoofd

het is niet altijd
haalbaar om aan de
benodigdheden van
het kind te voldoen

men erkend
niet de
problemen/
obstakels van
het kind
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Define
Brainstrom voor fishbone diagram
afleiding
van
externe
factoren

structuur
die mist

ontwetendheid

niet kunnen
concentreren

veel drukte/
chaos om
hun heen

geen inzicht
in deadlines
en to-do's

begin- en
eindtijden
zijn
onduidelijk

veel drukte/
chaos in hun
hoofd

geen inzicht
in prioriteiten
geen tot
weinig
structuur

moeilijk om
structuur te
behouden

geen vaste
routine

prikkels

te veel drukte/
chaos door
geen tot
weinig
structuur

geen
overzicht

geen
houvast om
op terug te
vallen

veel
vergeten

niet duidelijk
wat wordt
verwacht van
het kind

duidelijkheid

prioriteiten
zijn
onduidelijk

onbekend
wat het doel
is

niet weten
wat het nut
is

Kinderen met ADHD
zijn niet in staat hun
leerdoelen te behalen

van alles
door elkaar
doen

korte
aandachts
spanne

impulsief

geen tot
weinig
motivatie

mogelijkheid
om, om te
gaan met
ADHD

snel afgeleid

onderwerp
is niet
interessant

behoefte van
het kind
kunnen niet
worden
gerealiseerd

prikkels

geen goede
leeromgeving

onderwerp
is niet
uitdagend
genoeg

Exploratie - Jordey Knook 2021

onderwerp
is niet leuk

obstakels/
uitdagingen

onderliggende
stoornissen

vertrouwen

iedereen
ervaart
ADHD
anders

bijwerkingen
van
medicatie

motivaties

omgeving
therapie
(Positief)

inspelen op
behoeftes
van het kind

coaching/
begeleiding

methodes
binnen de
therapie

gaat om met de
ontwikkelingen
van het kind
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Define
Fishbone diagram
niet kunnen
concentreren

veel drukte/
chaos in hun
hoofd
veroorzaakt
snelle
ontsporing

structuur
die mist

Kinderen met ADHD
zijn niet in staat hun
leerdoelen te behalen

geen tot
weinig
structuur

duidelijkheid

geen inzicht in
deadlines, todo's en
prioriteiten

moeilijk om
structuur te
behouden
van alles
door elkaar
doen

onderwerp is
te moeilijk

prikkels

korte
aandachts
spanne

snel afgeleid
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onderliggende
stoornissen

niet in staat
zijn om, om
te gaan met
ADHD

obstakels/
uitdagingen

niet duidelijk
wat wordt
verwacht van
het kind
te veel drukte/
chaos door
geen tot
weinig
structuur

het is niet altijd
haalbaar om aan
de
benodigdheden
van
het kind te voldoen

men niet
altijd weet
wat het
kind nodig
heeft
de leer omgeving is
niet goed ingericht,
om de kunnen
voldoen aan de
behoeftes van het
kind

omgeving
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Ideate
Brainstrom
verminderen
van
mogelijke
afleidingen
samen met een
maatje de
opdrachten
eerst goed van
te voren
doorlopen

duidelijkheid
creeeren

voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

studiemaatje die zich
aanpast aan de
ontwikkeling van het
kind (gebaseerd op
de ontwikkeling
binnen de therapie/
begeleiding)

kinderen meer
controle geven
over de sessie

duidelijk start,
stop en pauze
tijd(en)
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mindfullness
toepassen
voor een
betere
concentratie

mindfullness
toepassen

Kinderen met
ADHD zijn niet
in staat hun
leerdoelen te
behalen

structuur/
routine
opbouwen

kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

hoofd leeg
maken van te
voren om het
oppakken van
prikkels te
verminderen

de obstakels/
problemen
bespreekbaar
maken met de
omgeving

een speciale
leeromgeving

motiveren
dmv een
mascotte

een
studiemaatje peer learning/
coaching

belongingsysteem

het leuk
maken van
de opdracht
toepasbaar
maken bij
begeleiding/
therapie

hulp bieden bij
het plannen van
taken (structuur)

makkelijk
maken voor
het kind om
hulp te vragen/
krijgen

interesses
van het kind
verwerken in
de opdracht

vrijheid
geven om de
bewegen

duidelijke
afspraken
maken

doelen
opstellen
voor
studeersessie

prioriteiten
beter kunnen
inzien

simpele en
kleine
doelen
stellen
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Ideate
Negatief brainstromen

Negatief brainstormen
Kinderen met ADHD helpen hun
leerdoelen te behalen

moeilijke
opdrachten
en niet
helpen

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier om
gevraagd wordt

niet
bijhouden
wat je moet
doen of wat
al gedaan is

gestructureerd
te werk gaan

bijhouden wat al is
gedaan en wat
gedaan moet
worden

veel afleiden
dmv anderen
of apparaten

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

niet plannen

vooruit plannen
en prioriteiten op
orde houden

motiveren
om niks te
doen

negatieve
motivaties uit
de weg gaan

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

prioriteiten
bijhouden

aangeven
wanneer het
te veel wordt

extra taken
geven
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lange
opdrachten
geven

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier om
gevraagd wordt

veel
verschillende
opdrachten
door elkaar
doen

gestructureerd
te werk gaan

bijhouden wat al is
gedaan en wat
gedaan moet
worden

veel prikkels
om je heen

een rustige
plek
opzoeken om
te studeren

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

geen
studeer
omgeving
hebben

zelf een
studeer
omgeving
creeëren

studeren op
een externe
locatie

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

chaos
creeëren

mindfullness
opdrachten

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

goed
plannen

ADHD niet
erkennen bij
het kind

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

vooruit
plannen

niet beginnen
aan nieuwe
opdrachten
voordat de
vorige volledig
afgerond is

op zoek gaan
naar mensen
om over je
problemen en
behoefte te
praten
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Ideate
Drive methode + COCD - Box methode

COCD - BOX
gekozen ideeën om op te focussen
voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

kinderen met
ADHD helpen
hun leer
doelen te
behalen

ondersteuning
bieden bij
therapie/
begeleiding

kinderen met
ADHD sturing
bieden tijdens
het studeren

voor mensen
met ADHD

Gericht op
kinderen

de kosten voor
het ontwikkelen
van het fysieke
studiemaatje

leert de
gebruiker
omgaan met
opdrachten

de kosten voor het
ontwikkelen van de
digitale
ondersteuning(en)

leert de gebruiker
hoe toekomstige
opdrachten
aangepakt
kunnen/moeten
worden

inverstering in
de begeleiding/
therapie die
gebruik willen
maken van het
product

makkelijk maken
voor het kind om
hulp te vragen/
krijgen

interesses
van het kind
verwerken in
de opdracht

minder
stress/chaos

zelf een
studeer
omgeving
creeëren

Uit vooronderzoek
zelfontwikkeling

belongingsysteem

motiveren
dmv een
mascotte

mindfullness
toepassen

in gesprek
gaan met een
coach of
begeleider

een rustige bijhouden wat
plek
al is gedaan en
opzoeken om wat gedaan
moet worden
te studeren

niet beginnen
aan nieuwe
opdrachten
voordat de
vorige volledig
afgerond is

op zoek gaan
naar mensen
om over je
problemen en
behoefte te
praten

vrijheid
geven om de
bewegen

apparaten of
afleidende
prikkels
uitzetten

hulp bieden
wanneer dit
nodig is of
wanneer hier
om gevraagd
wordt

opdrachten
verdelen in
meerdere,
kleinere
opdrachten

duidelijke
afspraken
maken en
doelen zetten

structuur/
routine
opbouwen

NOW

negatieve
motivaties
uit de weg
gaan

de obstakels/
problemen
bespreekbaar
maken met de
omgeving

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

motiveren
dmv een
mascotte

duidelijkheid
creeeren

HOW

structuur

leerdoelen
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kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

kinderen
meer
controle
geven over
de sessie
vooruit
plannen en
prioriteiten
op orde
houden

studiemaatje die zich
aanpast aan de
ontwikkeling van het
kind (gebaseerd op
de ontwikkeling
binnen de therapie/
begeleiding)

kinderen de
mogelijkheid
geven de sessie
zelf vorm te
kunnen geven

toepasbaar
maken bij
begeleiding/
therapie

mindfullness
toepassen voor
een betere
concentratie
hoofd leeg
maken van te
voren om het
oppakken van
prikkels te
verminderen

belongingsysteem

voordat men
begint, samen met
het maatje een
plan (van aanpak)
maken voor de
sessie/opdracht

een
studiemaatje
- peer
learning/
coaching

gebruik maken
van meerdere
methodes die
ook voorkomen
bij therapie

WOW
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Moscow methode
Moscow

Ontwerpcriteria

Must have

Should have

mindfullness
opdrachten
kunnen doen
met
studiemaatje

richten op
leerdoelen

spraak
nederlands

spraak
engels

belonings
syteem

het vooraf goed
doorlopen van
de opdracht
samen met het
studiemaatje

verschillende
opdrachten
laten doen
gebaseerd op
therapie/
begeleiding

gebruikers
controle geven
over hun sessie

het gevoel
geven dat er
iemand is die
op je let/ voor
je is

makkelijk maken
om vragen te
stellen of in
contact te komen
met benodigde
informatie

gekoppeld aan
de therapie/
begeleiding

tips en tricks
geven aan de
gebruiker hoe
je beter kan
studeren

sessie controleer
baar door ouders/
en of verzorgers

mascotte
(fysiek
product)

voice
recognition

aanpasbaar
d.m.v. een
app/web
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Could have

uitgebreide
voice
recognition

gekoppelde
apparaten op
stil zetten
(soort study
mode)

een app waarmee
studiemaatje ook
on the move te
gebruiken is

dashboard
waarin je als
gebruiker je
statistieken
kan inzien

zelf een taal
kunnen
toevoegen
en inspreken

zelf de bot in
kunnen
spreken

Would/Won't have

opdrachten
planner

planning
opbouwen
en bijhouden

bijhouden
wanneer je
medicatie
moet
gebruiken

prioritetien
plannen/
bijhouden

Ondersteuning voor
alle talen (zelf
ingesproken talen
zijn een
uitzondering hierop)
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Concept
Concept poster + eerste concept storyboard

Concept Poster

Use this template to solidify an idea and be prepared to pitch it to your team or client.
Gain clarity on how to execute and pitch your idea

WHAT IS THE CONCEPT CALLED?

Studiemaatje Glaux, een robot die kinderen met ADHD helpt hun leerdoelen te behalen

WHO IS IT FOR?

WHAT PROBLEM DOES IT SOLVE?

Kinderen met ADHD

Het niet
instaat zijn
om de
leerdoelen te
behalen

niet weten wat er
van hen verwacht
wordt en welke
doelen behaald
moeten worden

WHAT IS THE BIG IDEA?

Minder
stress/chaos

een fysiek product dat
kinderen met ADHD
ondersteuning en sturing
biedt, tijdens het werken aan
opdrachten vanuit school of
therapie

een fysiek product
dat gebruikt kan
worden als
toevoeging op de
therapie/
begeleiding

ILLUSTRATE HOW IT WORKS

WHY MIGHT IT FAIL?

WHAT SHOULD WE PROTOTYPE AND TEST?

De oplossing geeft
niet altijd het
gewenste resultaat
bij alle gebruikers

De omgeving kan teveel
prikkels afgeven,
waardoor het product niet
het gewenste resultaat
kan behalen

de doelgroep heeft
geen motivatie om het
product te gebruiken
door omstandigheden

De gebruiker ervaart naast
ADHD ook een andere
handicap of stoornis
waardoor het gebruik van dit
product niet tot moeilijk
haalbaar is

HOW MIGHT WE MEASURE SUCCESS?

Of de begeleiding/
sturing die het product
geeft goed overkomt bij
de doelgroep

of het product de doelgroep
genoeg kan motiveren,
zodat de doelgroep het
product daadwerkelijk gaat
gebruiken

De zelfontwikkeling
van de gebruiker

of het product een
toevoeging kan zijn op
de huidige therapie/
begeleiding

of het product kan
voldoen aan de
behoefte van de
doelgroep

het gestructureerd te
werk gaan

behaalde leerdoelen

WHAT’S OUR BUDGET & TIMEFRAME?

$

100 - 500
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Proof of concept
Mindfullness oefening - User journey
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Ten Types of Innovation
Innovation mixes

(Pepper the Humanoid and Programmable Robot
| SoftBank Robotics, 2014)

(Robot Onderwijs, 2019), (Zeno & Milo, 2015),
(1Twente Enschede, 2021)
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(NoraPraatknuffel, 2021)

(Associated Press, 2011), (Meet Kaspar, 2017),
(Therapierobot KASPAR, 2017)

(NAO the Humanoid and Programmable Robot |
SoftBank Robotics, 2008), (Zorabots | Zorabots,
2017)

(LUNA, 2018), (Luna, 2021)
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Ten Types of Innovation
Marktanalyse + waardevolle tactics

(Mansour & Doblin, 2020)
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