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Samenvatting

positieve en mooie aspecten van het leven met ALS. Uit verschillende experimenten 
met vormgevingen van de verhalen en prototypes van een concept is uiteindelijk een  
digitaal fotoboek ontstaan dat het verhaal vertelt van een familie die, ondanks alle 
ellende die ALS met zich meebrengt, het ziekteproces, samen met de patiënt, toch 
op een mooie en positieve manier hebben meegemaakt. Het doel van het boek is om 
jonge gezinnen in te laten zien dat het leven met ALS ook mooie aspecten met zich 
meebrengt, zodat jonge gezinnen beter met het ziekteproces om kunnen gaan.

Alle losse verhalen samen vormen uiteindelijk de rode draad van het verhaal:
Hoe deze familie met ALS om wist te gaan en wat voor mooie herinneringen en 
geluksmomentjes het hen heeft gebracht. Op deze manier worden andere jonge 
gezinnen met ALS en nabestaanden die alleen maar negatief terug kunnen denken 
aan het ziekteproces geprikkeld om ook aan leuke herinneringen en mooie momenten 
terug te denken. De gemaakte beelden laten het moment zien zoals de familie het zich 
kan herinneren, ondanks dat de vader er nu niet meer is, zien. De illustratie illustreert 
de aanwezigheid van de vader in hun gedachten bij dat moment. De verhalen worden 
aangevuld met sound design van de omgeving wat zorgt voor extra inleving van het 
verhaal door de gebruiker. Zachte, hoopvolle achtergrondmuziek zorgt voor een extra 
positief gevoel tijdens het luisteren naar de verhalen.

Het doel is om jonge gezonnen met ALS te helpen met de mooie aspecten van het 
leven met ALS in te zien, om ze zo te laten genieten van de tijd die ze nog met elkaar 
hebben en ze te laten zien dat er ondanks de moeilijke situatie waar ze zich in bevinden 
er toch nog ruimte is voor plezier. Na het zien van het eindproduct is het de bedoeling 
dat, gezinnen zich in de situaties van andere herkennen, met een positievere blik naar 
de situatie waarin ze zich begeven kijken en bewuster stil zullen staan bij de mooie 
momenten.

Samenvatting Samenvatting

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een zeldzame weesziekte waarbij de spieren 
één voor één uitvallen. 
 
Tot nu toe is er onvoldoende aandacht om ouders en kinderen in gezinnen 
met ALS te ondersteunen in de omgang met de ziekte (Kram, 2021). Er zijn wel 
ondersteuningsmaterialen in de vorm van informatieve brochures en boekjes voor 
kinderen en ouders die uitleggen wat ALS is en hoe ouders hun kinderen het best 
kunnen ondersteunen, maar nu zijn al deze middelen gericht op het ‘negatieve deel’.  
 
Alles is maar gericht op hulpmiddelen aanvragen, informatie over de ziekte vinden, zorg 
financieren, frustraties oplossen, omgaan met negatieve gevolgen etc. Eigenlijk allemaal 
negatieve dingen, terwijl er nergens iets wordt gezegd over de positieve en mooie 
aspecten van het leven met ALS. Het positief benaderen van de situatie zal juist helpen 
om met tegenslagen en veranderingen om te gaan (kuipen & Bannink, 2012). 

Vanuit mijn eigen ervaring van vroeger weet ik nu op latere leeftijd hoe fijn het is dat 
wij als gezin alsnog leuke dingen gingen doen, ik plezier kon hebben met mijn vader 
en hoe fijn het was dat we ook grapjes konden maken en het beste uit de situatie 
probeerde te halen. Daardoor kan ik nu tien jaar later wel beter en positiever terugkijken 
op de periode dat mijn vader ziek was. Als ik toen alleen maar negatieve ervaringen 
zou hebben zou ik nu niet graag terugdenken aan die tijd, omdat het dan alleen maar 
negatieve herinneringen oproept. Ik wil daarom ook aan gezinnen meegeven dat, 
ondanks dat het niet leuk is wat er gebeurt, er zeker ruimte is voor plezier en mooie 
herinneringen te maken. Ze moeten gaan genieten van de mooie dingen, juist nu het 
nog kan. 

Hierdoor is de onderzoeksvraag die in diit project centraal staat: 
‘Hoe kan ik door middel van fotografie de positieve aspecten van het leven met ALS 
uitlichten om zo de veerkracht van jonge gezinnen met ALS te vergroten?’ 
 
Uit gesprekken met nabestaanden over  de positieve aspecten van de impact van ALS 
binnen een jong gezin, kwam naar voren dat er ondanks alle ellende, toch nog ruimte 
is voor plezier en leuke dingen doen. In de beginfase gaan gezinnen nog veel leuke 
dingen doen en in een later stadium genieten ze van alle mooie momenten die ze nog 
samen hebben. Bij een bezoek aan de ALS nabestaandendag bleek echter dat lang niet 
iedereen met een positieve blik terug kan kijken op het ziekteproces. 

Uiteindelijk is er voor gekozen om het eigen persoonlijke verhaal te vertellen over de 
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Ter nagedachtenis aan mijn vader

In 2008 kreeg mijn vader op 47-jarige leeftijd de diagnose ALS. Als achtjarig jongetje 
had ik toen nog geen idee wat ALS is, waarom papa in een rolstoel zou komen en wist 
ik ook al helemaal niet dat papa het niet zou gaan overleven. Onze moeder vertelde 
toen alleen dat papa ziek was en waarschijnlijk in een rolstoel zou komen. Papa komt in 
een rolstoel? Oké, dan is dat maar zo dacht ik toen, maar al snel kwam ik steeds meer 
over ALS te weten en belandde papa ook echt in een rolstoel. Samen brachten wij met 
heel het gezin in het begin veel tijd met elkaar door. We gingen nog op vakantie naar 
Oostenrijk en we gingen vaak dagjes uit. Toen hij uiteindelijk echt in een elektrische 
rolstoel terecht kwam, werd het allemaal wel heel echt en soms ook wel eng, maar dat 
betekend niet dat ik geen goede tijden met mijn vader heb gehad.  
 
Van het zorgen voor mijn vader tot het spelen van copiloot in de auto. Ik weet ook nog 
wel dat we een keer een weekend twee elektrische rolstoelen thuis hadden staan. 
Toen papa door de verzorging op bed werd verzorgd, sprongen mijn broer en ik allebei 
in een rolstoel en hielden wij een echte rolstoelrace. Een ander grappige herinnering 
is dat ik met mijn vader verstoppertje speelde, maar dat hij zichzelf altijd verraadde 
doordat zijn elektrische rolstoel geluid maakte en hij door de vergroting van emoties 
door ALS vaak zijn lach niet in kon houden wat natuurlijk erg grappig onhandig is als je 
verstoppertje wilt spelen. In een donkere en verdrietige periode wisten we toch altijd 
wel momenten van geluk en plezier te vinden. 

Ik herinner mijn vader als een grappige, eigenwijze en strijdlustige man. Hij was ervan 
overtuigd dat hij zelf een geneesmiddel kon vinden en was daarom vaak op pad naar 
Duitsland om daar onderzoek te doen, helaas is dit door de wetenschap tot op de dag 
van vandaag nog steeds niet gelukt en overleed hij op 31 augustus 2011 op 50-jarige 
leeftijd aan deze genadeloze ziekte. 

Na het overlijden van mijn vader heb ik altijd al de drang gehad om iets voor ALS te 
doen. Daarom draag ik dit afstudeerproject op aan mijn lieve vader die voor altijd in mijn 
hart zal blijven.

Voorwoord

Peter Priem 
17-8-1961    31-8-2011 

Voorwoord
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Inleiding         

Inleiding

Onderwerp 
 
ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een zeldzame weesziekte waarbij de spieren 
één voor één uitvallen. De levensverwachting van patiënten is na de eerste klachten 
slechts 3 tot 5 jaar. Hoe snel dit gaat verschilt per persoon. Het uitvallen van de 
ademhalingsspier is vaak de uiteindelijke oorzaak van overlijden (Stiching ALS op de 
weg, 2021). In Nederland zijn er ongeveer 1500 patiënten waarvan er gemiddeld elk 
jaar 500 patiënten komen te overlijden en er ook weer 500 nieuwe patiënten bijkomen 
(Stichting ALS, 2021).
 
In dit project ga ik opzoek naar de impact van ALS waarna ik verder inzoom op de 
impact van ALS binnen een jong gezin (een gezin met thuiswonende kinderen waarvan 
een van de ouders ALS heeft).

Samenwerking met Stichting ALS 
 
Voor dit afstudeerproject ben ik de samenwerking aangegaan met stichting ALS. Als 
samenwerkingspartner helpt Stichting ALS mij met het voorzien van de juiste informatie 
en helpen zij mij in contact te komen met de juiste personen in hun netwerk zoals 
onderzoekers, collega’s van andere stichtingen en nabestaanden.  
 
Stichting ALS is een informatief centrum voor patiënten en nabestaanden. Hoofdzakelijk 
financiert en stimuleert de stichting onderzoek en richt zich op de levens- en zorg-
kwaliteit van patiënten en hun naasten. Ook het vergroten en vasthouden van de 
(naams)bekendheid van ALS, om meer steun en begrip voor patiënten en hun naasten 
te creëren, behoort tot de missie van stichting ALS. 

Positionering
Vanuit mijn eigen ervaring van vroeger weet ik nu op latere leeftijd hoe fijn het is dat 
wij als gezin alsnog leuke dingen gingen doen, ik plezier kon hebben met mijn vader 
en hoe fijn het was dat we ook grapjes konden maken en het beste uit de situatie 
probeerde te halen. Daardoor kan ik nu tien jaar later wel beter en positiever terugkijken 
op de periode dat mijn vader ziek was. Als ik toen alleen maar negatieve ervaringen 
zou hebben zou ik nu niet graag terugdenken aan die tijd, omdat het dan alleen maar 
negatieve herinneringen oproept. Ik wil daarom ook aan gezinnen meegeven dat, 
ondanks dat het niet leuk is wat er gebeurt, er zeker ruimte is voor plezier en mooie 
herinneringen te maken. Ze moeten gaan genieten van de mooie dingen, juist nu het 
nog kan. 

Als ontwerper ben ik een visuele beeldmaker die met beelden een verhaal vertelt (in 
bijlage 1 staat een mindmap waarin ik mijn ontwerpersschap uitpluis). Buiten school 
heb ik dan ook een eigen fotografie bedrijf waarbij ik door middel van fotografie het 
verhaal van verschillende bedrijven vertel. Wat bieden zij aan? Welke sfeer hangt er 
binnen het bedrijf? En wat is de beleving van het bedrijf? Deze passie voor fotografie 
en mijn eigen ervaring van vroeger wil ik in dit project als visuele beeldmaker graag 
samenbrengen om het verhaal van de positieve en mooie momenten van het leven met 
ALS in beeld te brengen, want ik vind dat er nu nog te weinig aandacht wordt besteed 
aan de mooie kanten die ALS met zich meebrengt terwijl dit net zo belangrijk is als 
informatievoorziening over de ziekte.
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Inleiding Inleiding 

Probleemstelling
ALS krijg je niet Alleen. Ook op de directe omgeving heeft het veel impact (Kram, 2021) 
en juist die impact wordt vaak nog onderschat (Van der berg, 2021). Zo heeft ALS ook 
een grote impact binnen een jong gezin en is voor het welzijn van de patiënt aandacht 
voor het hele gezin belangrijk (Sommers-Spijkerman, 2021).  
 
Tot nu toe is er onvoldoende aandacht om ouders en kinderen in gezinnen 
met ALS te ondersteunen in de omgang met de ziekte (Kram, 2021). Er zijn wel 
ondersteuningsmaterialen in de vorm van informatieve brochures en boekjes voor 
kinderen en ouders die uitleggen wat ALS is en hoe ouders hun kinderen het best 
kunnen ondersteunen, maar nu zijn al deze middelen gericht op het ‘negatieve deel’.  
 
Alles is maar gericht op hulpmiddelen aanvragen, informatie over de ziekte vinden, zorg 
financieren, frustraties oplossen, omgaan met negatieve gevolgen etc. Eigenlijk allemaal 
negatieve dingen, terwijl er nergens iets wordt gezegd over de positieve en mooie 
aspecten van het leven met ALS. Het positief benaderen van de situatie zal juist helpen 
om met tegenslagen en veranderingen om te gaan (kuipen & Bannink, 2012). 

Doelstelling
Het doel is gezinnen helpen om de mooie aspecten van het leven met ALS in te zien, 
om zo de gezinnen te laten genieten van de tijd die ze nog met elkaar hebben en ze 
te laten zien dat er ondanks de moeilijke situatie waar ze zich in bevinden er toch nog 
ruimte is voor plezier. Na het zien van het eindproduct is het de bedoeling dat, gezinnen 
zich in de situaties van andere herkennen, met een positievere blik naar de situatie 
waarin ze zich begeven kijken en gezinnen bewuster stil zullen staan bij de mooie 
momenten.

Onderzoeksvraag
De eerste onderzoeksvraag was:  
Op wat voor manier kunnen we de impact van ALS op patiënten en nabestaanden laten 
zien, zodat er meer bewustwording ontstaat over de ziekte? 
 
Na een verdiepend onderzoek naar de impact van ALS veranderde deze in: 
Op wat voor manier kan storytelling worden ingezet om meer steun en begrip te 
creëren voor jonge gezinnen met ALS? 
 
Hierdoor kwam ik tot nieuwe inzichten wat leidde tot de uiteindelijke onderzoeksvraag: 
Hoe kan ik door middel van fotografie de positieve aspecten van het leven met ALS 
uitlichten om zo de veerkracht van jonge gezinnen met ALS te vergroten?

Deelvragen
• Wat is de impact van ALS?
• Wat is de impact van ALS binnen een jong gezin?
• Waar hebben jonge gezinnen met ALS behoefte aan?
• Wat zijn de positieve aspecten van het leven met ALS binnen een jong gezin?
• Hoe zien de mooie en positieve momenten van het leven met ALS eruit?

‘Hoe kan ik door middel van fotografie de 
positieve aspecten van het leven met ALS 
uitlichten om zo de veerkracht van jonge 
gezinnen met ALS te vergroten?’
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Beginfase               Empathise | Define

Beginfase

In dit hoofdstuk lees je kort hoe de onderzoeksactiviteiten in de beginfase van het 
onderzoek hebben geleid naar het uiteindelijke thema: De impact van ALS binnen 
een jong gezin.

Probleemstellingen rondom ALS
Als eerste vroeg ik mij af welke probleemstellingen er allemaal zijn rondom ALS. Door 
middel van deskresearch en een interview met Frederique Kram van stichting ALS vond 
ik dat ALS de volgende problemen kent: 

• Omdat ALS een zeldzame ‘weesziekte’ is, is het voor de farmaceutische industrie 
minder rendabel om hierin te de investeren. Er is daarom een flink tekort aan geld 
voor onderzoek (Stichting ALS, 2021)

• De oorzaak van de ziekte is nog altijd niet bekend (Stichting ALS, 2021).
• Het onderzoek is afhankelijk van donaties, maar deze zijn vaak niet blijvend (F. Kram, 

persoonlijke communicatie, 2 september 2021)
• De impact van de ziekte wordt vaak nog onderschat (Van der berg, 2021)
• Doordat de ziekte snel verloopt, krijgen patiënten, relatief gezien, laat toegang tot 

hulpmiddelen (F. Kram, persoonlijke communicatie, 2 september 2021). 

Uit deze probleemstellingen sprak vanuit mijn eigen ervaring het probleem over de 
onderschatte impact van de ziekte mij het meest aan. Daarbij denk ik dat ik hier als 
creatieve beeldmaker en storyteller het meest mee kan. Ik ben geen onderzoeker die 
de oorzaak kan vinden of een marketeer die commercieel is ingericht om geld op te 
halen.  

Wat wordt er al gedaan aan de 
bekendheid van ALS?
 
In het begin was ik gericht op een campagne 
als oplossing. Door middel van een analyse van 
de campagnes “ik ben inmiddels overleden” en 
“Geen tijd te verliezen” (zie bijlage 2 ) en een 
interview met Marcel Hartog, Creative director 
bij Joe Public Take-Away Advertising, (zie 
bijlage 3) vond ik dat de eerste campagne het 
doel had om de naamsbekendheid van ALS te 
vergroten en de laatste campagne puur gericht 
is op fondswerving. De indringende stijl met 
echte nabestaanden die hun verhaal vertellen 
zorgt ervoor dat de boodschap echt, puur 
en uniek is ten opzichte van campagnes van 
andere goede doelen. Afbeelding 1 toont een 
beeld uit de laatste campagne.   
 

Afbeelding 1: Campagne beeld uit de campagne ‘geen tijd 
te verliezen’
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Beginfase          Beginfase         

De impact van ALS
 
Omdat ik te veel gefocust was op een campagne als uitwerking, wilde ik eerst een stap 
terugnemen en onderzoeken wat de impact van ALS is. Middels een analyse van quotes 
uit bestaande interviews en verhalen van naasten, patiënten en nabestaanden (zie 
bijlage 4) en desk research kwam ik tot de volgende aspecten van impact: 

‘Wat is de impact van ALS?’

“Het alle moeilijkste is dat ik weet dat ik 
hem kwijtraak.”  
 
- Sanne. Haar man Mark heeft ALS 

“Je weet dat je over een paar weken of 
een paar maanden iets niet meer kan, 
want je merkt dat je er zo veel moeite 
mee begint te krijgen, dat het bijna 
over is.”   
 
- Mark. ALS Patiënt. 

“Mijn gezin en vijf zussen en twee broers 
staan samen garant voor vier volle da-
gen zorg per week.”  
 
- Klaas. ALS Patiënt. Overleden op 11 april 2021. 

“Familie en trouwe vrienden vormen de 
basis van mijn bestaan.”  
 
- Conny. ALS Patiënt  

“Ik vind het leven nog veel te leuk, 
ondanks deze rotziekte. Ik heb 
ontzettend veel plezier.”  
 
- Edamar. ALS Patiënt. 

“Hij heeft ook een eigen biertje 
ontwikkeld, De Strijdende Kater. 
Tegenwoordig zamelen de Beer Geeks 
heel veel geld in voor de Stichting 
ALS met de verkoop van speciaal 
gebrouwen bier.”  
 
- Astrid. Haar broer Oscar had 2 jaar ALS  

“Ik was zeven jaar toen hij ALS kreeg en 
vind het zo jammer dat ik me hem vrijwel 
niet kan herinneren als een gewone 
opa, want hij was vijf jaar lang ziek.” 
 
- Dixie (16). Haar Opa Theo had ALS. 

“Ik heb hem zo emotioneel gezien, op 
zijn aller kwetsbaarst. Normaal zou je 
dat nooit met je vader meemaken.” 
 
- Daan. zijn vader had 3 jaar ALS. 

“Bij Stichting ALS op de weg heb 
ik bovendien een driewiel ligfiets 
aangevraagd, om toch nog te bewegen, 
ook al is het aangepast. Ik wil gewoon 
met mijn zoontje kunnen fietsen.”  
 
- Lilian. ALS Patiënt. 

“Ineke had haar afscheid zelf 
geregisseerd, we waren al op de 
uitvaartlocatie geweest, ze had de 
muziek uitgekozen, bepaald wie er 
werd uitgenodigd, zelfs de foto op de 
rouwkaart had ze uitgezocht.”  
 
- Annemieke. Haar vrouw Ineke had ALS  

De deelvraag die in dit deel van het onderzoek centraal staat is:

Besef
De diagnose ALS is vaak een 
onverwachte mededeling en zorgt voor 
een schok bij partners, naasten en 
patiënten. Na de diagnose volgt verdriet, 
pijn en ongeloof. Daarbij is het besef 
en de acceptatie van het toekomstige 
verlies erg zwaar (De Moree, 2014).  

Rouw
Het afscheid nemen op verschillende 
levensterreinen zorgt voor meerdere 
periodes van rouw. Gedwongen 
stoppen met werken kan het gevoel 
van nuttigheid voor de maatschappij 
aantasten, toekomstplannen worden 
aangepast en patiënten kunnen 
moeilijker met hun omgeving 
communiceren. Daarbij komt het besef 
dat het zien opgroeien van (klein)
kinderen niet meer mogelijk zal zijn (De 
Moree, 2014). 

Mantelzorg
Vaak krijgt de partner van de patiënt 
de taak van mantelzorger op zich, maar 
ook kinderen, vrienden en familie leden 
spelen een grote rol in de verzorging. 
Door de steeds intensievere zorg, 
kunnen mantelzorgers lichamelijk en 
fysiek uitgeput raken door het gebrek 
aan sociale contacten en ontspanning 
(De Moree, 2014). 

Sociale omgeving
Mede door de mantelzorg kan de band 
met mensen veranderen. Sommige 
contacten verwateren en andere banden 
worden juist hechter (De Moree, 2014).

Omgaan met ALS
Ondanks de korte levensverwachting na 
de diagnose, weten patiënten, er met 
familie en naasten, nog wel het beste uit 
het leven te halen. Zo gaan patiënten 
nog vaak dagjes weg en waarderen ze 
de kleine dingen in het leven. 

Strijdlust
Een deel van de patiënten gaat zich 
strijdlustig inzetten voor ALS. Zo 
ontwikkelde de inmiddels overleden ALS 
patiënt Oscar een eigen bier en is ALS 
patiënt Conny secretaris bij ALS Patiënts 
Connected (Groenendijk, 2019, 2021a). 

Kinderen in jonge gezinnen
ALS treft vaak jonge gezinnen met 
kinderen. Hierdoor ontstaan er bij 
ouders dilemma’s over wat er wel en niet 
over ALS aan de kinderen kan worden 
verteld en in hoeverre zij bij de zorg 
van hun zieke ouder betrokken kunnen 
worden (De Moree, 2014). Daarbij is er 
ook een kans dat kinderen hun zieke 
ouder niet meer kunnen herinneren als 
gezonde ouder (Groenendijk, 2021c). 
Sascha Groen vindt in een interview voor 
Stichting ALS (2021) dat er op dit moment 
weinig materiaal voor jonge gezinnen 
met ALS is. Ook stelt zij dat kinderen een 
hele zware rugzak hebben. Qua onrust 
en onzekerheid staan zij 2-0 achter.

Psychologie 
Patiënten kunnen anders naar bepaalde 
zaken gaan kijken of nadenken. 
Zo kunnen ze een rolstoel juist als 
hulpmiddel gaan zien waarmee ze nog 
met hun geliefde kunnen gaan wandelen 
in plaats van dat het een obstakel is (De 
Moree, 2014). In plaats van dat alleen 
maar kijken naar beperkingen, focussen 
ze zich meer op de dingen die nog wel 
kunnen. 

Voorbereiding op afscheid
Op een gegeven moment komen 
patiënten op een punt van acceptatie dat 
ze er binnenkort niet meer zullen zijn en 
zijn ze bezig met het voorbereiden van 
hun afscheid.

Empathise Empathise 
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Beginfase Beginfase

Mogelijkheden
 
Nadat ik globaal grip had op wat de impact is van ALS ben ik, om een keuze te kunnen 
maken in welk aspect ik mij wil verdiepen, per aspect op papier, over een aantal 
mogelijke ontwerpvragen gaan brainstormen. Vervolgens koos ik hier de interessantste 
uit en ben ik hierop snelle ideeën gaan bedenken (zie bijlage 5 voor de uitwerking 
hiervan). 
 
 
Uiteindelijk kwam ik uit op vijf mogelijke onderzoeksvragen:

Nieuwe ontwerpvraag
 
De mogelijkheden bij het aspect jonge gezinnen, het aantal verwijzingen in literatuur 
naar de impact van ALS op een jong gezin, de vragen die in mij opkomen bij steun en 
begrip en mijn persoonlijke ervaring met dit onderwerp en wie ik ben als ontwerper, 
maakt dat in het komende deel van het onderzoek de volgende vraag centraal staat: 
 

Keuze verdieping
Van de vijf mogelijke onderzoeksvragen hebben er drie betrekking op het aspect 
jonge gezinnen. Kijkend naar de hoeveelheid vragen en ideeën die ik hierbij 
kon bedenken (zie bijlage 5) zie ik hier meer mogelijkheden dan bij de andere 
onderzoeksvragen. Hierbij trekken de vragen bij het aspect jonge gezinnen, mij uit 
mijn persoonlijke ervaring van vroeger, ook meer aan. Daarbij heeft ALS Centrum 
Nederland recent het ALS Parents & Kids Support Project afgerond, welke als doel 
heeft om ouders en kinderen beter te ondersteunen (Brons, 2021), maar in welke zin 
hebben ze dit uitgevoerd? Daarbij spreken ze in dit project over een onderzoek naar 
ondersteuningsbehoeftes, maar welke behoeftes zijn er nog meer? Ook worden er een 
paar punten aangehaald over wat voor impact ALS heeft op kinderen, maar wat is die 
impact dan specifiek?

De andere vragen spreken mij vanuit wie ik ben als ontwerper minder aan. Daarbij zijn 
er al een aantal bestaande oplossingen op deze vragen zoals, patiëntenverenigingen, 
Facebookgroepen of Patiëntenfora (Stichting ALS, 2021b) voor lotgenoten contact.  
Ter voorbereiding van het afscheid maakt het bedrijf HEREweHOLO het mogelijk om 
via een vooraf opgenomen holografische een speech te geven op je eigen uitvaart 
(HEREweHOLO, z.d.). In bijlage 6 is te zien hoe ik bij elke mogelijkheid ideeën heb 
bedacht en ook heb opgezocht wat er al wordt gedaan ten opzichte van deze vragen.

Bij het aspect voorbereiding op afscheid:  
“In welke vorm kunnen patiënten hun afscheid 
voorbereiden?”

Bij het aspect leven met ALS:  
”Hoe kunnen patiënten en lotgenoten ervaringen met 
elkaar delen om het leven met ALS zo aangenaam 
mogelijk te maken?”

Bij het aspect jonge gezinnen:   
”Hoe vertel je kinderen wat er met hun zieke 
ouder aan de hand is?”

Bij het aspect jonge gezinnen:  
“Op wat voor manier kunnen kinderen zich een nog 
gezonde opa, oma, papa of mama blijven herinneren?”

Bij het aspect jonge gezinnen:  
“Hoe kan er meer steun en begrip ontstaan voor 
jonge gezinnen met ALS?”   
(Gezinnen met een zieke ouders en waarbij de kinderen nog thuis wonen)

Op wat voor manier kan storytelling 
worden ingezet om meer steun en 
begrip te creëren voor jonge gezinnen 
met ALS?

Ideate Define
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ALS Parents & Kids Support Project
 
Ouders met ALS maken zich niet alleen zorgen over zichzelf, maar ook over hun 
kinderen, want ALS heeft een grote impact op het hele gezin. Daarom startte ALS 
Centrum Nederland het ‘ALS Parents & Kids Support’ project om ouders en kinderen 
beter te kunnen ondersteunen. Een project wat dus goed aansluit bij mijn nieuwe 
ontwerpvraag, maar met welk doel is dit project gestart? Wat heeft dit onderzoek 
opgeleverd? En waar zie ik als ontwerper nog mogelijkheden? Allemaal vragen die ik 
ben gaan onderzoeken om zo meer grip te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van 
jonge gezinnen met ALS om daarna weer een volgende stap in het onderzoek te zetten.  

Doel van het project.
Ouders en kinderen beter ondersteunen in de omgang met de ziekte (Brons, 2021).

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?
Uit een interview studie van onderzoeker Marion Sommers-Spijkerman naar 
ondersteuningsbehoeften kwam naar voren dat de behoefte aan informatie op 1 staat. 
Ook willen ouders en kinderen zich gehoord voelen en ervaringen kunnen delen (Brons, 
2021).

Hieruit zijn verschillende informatiematerialen ontwikkeld zoals een handreiking voor 
ouders (ALS Centrum Nederland, 2021) waarin vragen als ‘hoe praat je als gezin over 
als’ of ‘hoe communiceer je met school’ beantwoord worden. Voor kinderen is er ook 
een stripboek ontwikkeld met onderwerpen als: Wat is ALS? En hoe praat je over ALS? 
Daarbij zijn er ook filmpjes voor ouders en kinderen ontwikkeld waarin nagenoeg 
dezelfde onderwerpen aan bod komen (Sommers-Spijkerman, 2021).

Waar zie ik als ontwerper nog mogelijkheden?
Door middel van een analyse van de ontwikkelde informatiematerialen (zie bijlage 7) 
en al bestaande informatiematerialen (zie een lijst hiervan in bijlage 8) kwam ik tot de 
conclusie dat alle informatiematerialen die er nu zijn vooral bestaan uit flyers, brochures 
en boekjes. Daarbij wordt er weinig tot geen storytelling toegepast en word ALS 
elke keer nadrukkelijk benoemd, terwijl ik het interessant zou vinden om te kijken of 
de informatie beter of makkelijker te begrijpen is als er meer een verhaal van wordt 
gemaakt. Tijdens een interview met onderzoeker Marion Sommers-Spijkerman, kwam 
ook naar voren dat ALS Centrum Nederland ook op zoek is naar nieuwe vormen van 
media om deze informatie over te brengen (M. Sommers-Spijkerman, persoonlijke 
communicatie, 6 oktober 2021). Iets waar ik als ontwerper mee aan de slag zou kunnen.

Meer storytelling Andere vorm van media

In dit hoofdstuk lees je hoe ik mij ga verdiepen in de impact van ALS binnen een 
jong gezin. Daarbij ga ik ook op zoek naar de behoeftes van deze gezinnen en 
lees je hoe ik door een bezoek aan de ALS nabestaandendag tot mijn definitieve 
ontwerpvraag kwam. 
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In dit deel van het onderzoek staan de volgende deelvragen centraal: 

“Wat is de impact van ALS binnen een jong gezin”

“Waar hebben jonge gezinnen met ALS behoefte aan? 

“Wat zijn de positieve aspecten van het leven met ALS binnen een jong gezin?” 

De impact van ALS binnen een jong gezin.
 
Eerder in dit onderzoek was de impact van ALS al onderzocht, maar wat voor impact 
heeft ALS specifiek in een jong gezin? Wat voor impact heeft het op de ouders, 
kinderen en het gehele gezin? In de alinea’s hieronder zal ik toelichten welke 
onderzoekmethodes ik heb toegepast om deze vragen te beantwoorden. Op pagina 21 
zijn alle inzichten samengevat.  

Door een interview met Marion Sommers-Sprijkerman (M. Sommers, persoonlijke 
communicatie, 6 oktober 2021) en het doorlezen van de handreiking van het ALS 
Parents & Kids Support project (ALS Centrum Nederland, 2021), andere artikelen 
(Sommers-Spijkerman, 2021; Van der Linde, 2021; Brons, 2021), en een rapport (ALS 
Centrum Nederland & Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, 2021) kwam ik 
tot veel aspecten waarop ALS invloed heeft op ouders, kinderen en het gehele gezin. 
Door middel van de affinity mapping methode (zie bijlage 9) heb ik alle aspecten kunnen 
indelen in thema’s.

Waar hebben jonge gezinnen behoefte aan? 
Tijdens het onderzoek naar de impact van ALS binnen een jong gezin, kwam ik ook een 
aantal behoeften tegen welke zijn terug te vinden in het overzicht op pagina 21. 

De positieve aspecten van ALS binnen een jong gezin. 
Nadat ik op 29 oktober 2021 nogmaals met Marion Sommers-Spijkerman contact heb 
gehad om mijn ondervindingen te bespreken, attendeerde zij mij erop dat er ook 
nog positieve gevolgen aan het leven met ALS zitten. Deze ondervond ik door alle 
bovengenoemde bronnen nogmaals door te lezen en een gesprek met mijn moeder, 
over onze situatie van vroeger (P, van Tilburg, persoonlijke communicatie, 1 november 
2021).

Onderzoek Empathise

De invloed van ALS binnen een jong gezin

Ouders

kinderen

Ze hebben veel stress en verdriet door de 
onvoorspelbaarheid van het ziekte verloop.

Kans dat ze geen gezonde ouder 
meer kunnen herinneren. 

Meer kans op angstklachten door het idee dat ze een van hun 
ouders zullen verliezen. Daarbij komen ze veel enge dingen op 
internet tegen als ze opzoek gaan naar informatie over ALS.

kwetsbaarheid

Presteren slechter door zorgen en vermoeidheid 

Sommige kinderen zijn 
geneigd om taken van de juf 
over te nemen, omdat ze dit 
van thuis zijn gewend door 
de verzorging van hun 
ouders en jongere broertjes 
of zusjes. 

Docenten op school kunnen 
echter wel een belangrijke 
steunpilaar zijn voor kinderen, 
doordat ze veel tijd op school 
spenderen.

School

Omdat kinderen de enige zijn 
van hun vrienden die voor een 
zieke ouder zorgen, neemt de 
kans op eenzaamheid en 
deprisieve gevoelens toe. 

Veel kinderen hebben wel behoefte aan vrienden 
die 'het snappen'.

Kinderen vinden het lastig om 
vriendjes en vriendinnetjes 
mee naar huis te nemen, 
omdat ze bang zijn dat ze de 
zieke ouder eng zullen vinden. 

Kinderen hebben weinig tijd voor vrienden 
doordat ze hun zieke ouder moeten verzorgen.

Vrienden

Kinderen houden rolstoel races en spelen met de knoppen 
van de sta-op-stoel waardoor er een been van papa of 
mama omhoogvliegt.
Er wordt gelachen als papa of mama tijdens tikkertje niet 
terug kan tikken.

Er worden ook grapjes gemaakt over dat andere 
mensen wel zullen denken dat papa of mama dronken 
is wanneer hij of zij niet meer zo goed kan lopen.

Ruimte voor humor

Het ene kind stelt juist veel 
vragen aan zijn of haar 
ouders en het andere kind 
wilt er niet over praten of 
alleen met iemand anders 
zoals een psycholoog. 

Veel kinderen voelen vaak 
alsof ze de enige zijn die 
een belangrijke persoon 
hebben verloren. 

Ze vinden het lastig om over 
de overleden ouder te praten, 
omdat ze bang zijn dat dit 
het verdriet verterkt. 

Praten over ALS

Ze voelen zich verantwoordelijk voor zowel de zieke als 
gezonde ouder en jongere broertjes en/of zusjes.

Verzorging leidt tot een geïsoleerd gevoel en eenzaamheid 
doordat ze geen tijd hebben om met vriendjes en 
vriendinnetjes. te spelen.

Ze helpem mee met de verzorging van de zieke ouder en doen veel 
huishoudelijke taken zoals schoonmaken en koken. Hierdoor maken ze 
echter wel een persoonlijke groei mee en worden ze snel zelfstandig. 

Verzorging

Ouders voelen zich onzeker over 
de vervulling van de ouderrol

Ouderrol

Door de verzorging van de zieke partner 
hebben ze minder tijd voor hun kinderen.

Voelen zich schuldig over de 
zorgbelasting van hun kinderen.

Maken zich zorgen dat hun kinderen 
geen kind meer kunnen zijn

Vragen zich af hoe ze verder moeten 
na het overlijden van hun partner. 

Zorgen over welzijn van kinderen 

Ouders vinden het gesprek over ALS lastig, omdat ze hun 
kinderen niet willen belasten en alles 'normaal' willen houden. 

Hierbij vragen ze zich vooral af hoe ze hun kinderen over de 
diagnose kunnen vertellen en vooral wat ze wel en niet vertellen

Ook vinden ze moeilijk om het aan de kinderen 
te vertellen dat papa of mama ALS heeft 

Praten over ALS

Het gezin

Elk gezin leeft op een andere manier met 
ALS, maar de bovenstaande thema’s komen 
wel in elk gezin op een andere manier terug.

Omgaan met ALS

Doordat er constant vreemde 
mensen in huis zijn (zorgverleners) 
ervaren gezinnen minder privacy.

Privacy

De ouder-kind relatie verandert, doordat 
kinderen voor de ouders gaan zorgen.

Ouder-kindrelatie

Gezinnen maken er toch het beste van door vooral in 
de beginfase nog zoveel mogelijk leuke dingen te 
beleven zoals dag jes weg of (droom)reizen te maken. 

Er ontstaat een sterk gevoel van verbondenheid: 
gezinnen worden een sterk team. 

positiviteit

Vind steeds meer binnenhuis plaats i.p.v. buitenhuis 
doordat  uitstapjes en vakanties steeds lastiger 
worden door de achteruitgang van de zieke ouder.

Onderling contact

Ouders willen weten hoe ze hun kinderen 
het best kunnen ondersteunen bij het 
omgaan met ALS.

Gezinnen willen zich gehoord 
voelen en onderling ervaringen 
kunnen delen over de omgang 
met ALS.

Gezinnen hebben behoefte aan 
psychologische ondersteuning.

Gezinnen hebben behoefte aan 
een soort 'buddy' die in contact 
staat met alle partijen: Een vast 
aanspreekpunt die alles kan 
regelen en hierbij ook praktische 
hulp in en rondom het 
huishouden kan bieden, zodat 
ouders meer tijd voor hun 
kinderen hebben.

Ouders & kinderen willen niet alleen 
informatie voor zichzelf, maar ook om 
buitenstaanders te informeren over wat 
ze meemaken.

Behoeften



22 23

Stakeholders
 
Om later een goede doelgroep te formuleren en om voor mijzelf op een rijtje te zetten 
over wie we het hebben als we praten over buitenstaanders of naasten, heb ik een 
stakeholder analyse gemaakt (zie figuur 1). Dit gaf mij het inzicht dat vooral klasgenoten, 
vrienden en collega’s onder buitenstaanders vallen waar ik het in de behoeften van het 
gezin over heb.
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Organisaties & instanties

Buitenstaanders

Het Gezin

Zieke ouder
/papa

Gezonde ouder
/mama

Broer(tje)

Vrienden

Zus(je)

Opa & Oma

Tante/zus

Oom/broer

Artsen

Kennissen

Collega’sPsycoloog

Klasgenoten

Gemeente
/WMO

Onderzoekers

Stiching ALS

ALS Centrum 
Nederland

ALS Patience
Connected

Stiching ALS
Op De Weg

Verzorgers

Familie & Naasten

Buren

Juffen & Meesters

Stakeholder analyse
Hoe dicht staan alle betrokennen bij een jong gezin met ALS?

Figuur 1: Stakeholder analyse van alle betrokken bij een jong gezin met ALS.

Wat is de kern van de behoeftes?
 
De behoeftes aan psychologische en praktische ondersteuning zijn twee behoeftes die 
ik als ontwerper niet kan vervullen. De behoefte dat ouders willen weten hoe ze hun 
kinderen het best kunnen ondersteunen laat ik links liggen, omdat de handreiking van 
het ALS Parents & Kids project hier al een oplossing voor bied.  

De behoeftes ‘Gezinnen willen zich gehoord voelen en onderling ervaringen 
uitwisselen’ en ‘Gezinnen willen ook informatie om buitenstaanders te informeren over 
wat ze meemaken’ zijn de twee behoeftes waar ik dit onderzoek mee verder ga, omdat 
dit twee behoeftes zijn waar ik als verhalenverteller en visuele beeldmaker iets mee 
kan. Maar wat is nou de kern van deze behoeftes? Waar gaat het nou eigenlijk echt om? 

Om hierachter te komen ben ik op papier beide behoeftes gaan uitpluizen om zo tot 
de kern te komen. Zie bijlage 10 voor de uitwerking hiervan. Uiteindelijk komen beide 
behoeftes neer op het streven naar een gevoel van Erkenning. 

Bij de behoefte aan het informeren van de buitenstaanders gaat het om het creëren van 
steun en begrip wat zorgt voor een gevoel van erkenning.

Bij de behoefte van gehoord voelen en onderling ervaringen uitwisselen gaat het 
eigenlijk om de behoefte aan lotgenotencontact. Lotgenotencontact leidt tot onderling 
begrip in de vorm van (H)erkenning (Bruurs, 2020).

Beide behoeften zijn ook weer terug te koppelen aan de Piramide van Maslow. Dit 
model, welke te zien is in figuur 2, omschrijft in vijf niveaus de menselijke behoeften 
waarmee je ontdekt welke motivaties mensen hebben om een doel te bereiken 
(omcbase, 2021). Pas wanneer jonge gezinnen een gevoel van erkenning hebben, 
kunnen ze zichzelf gaan ontplooien en zich beter in hun vel gaan voelen. 

Herkenning Erkenning

Figuur 2:  De piramide van Maslow met daaraan de behoeftes van jonge gezinnen gekoppeld

Fysiologische behoeften
eten - drinken - onderdak - slaap

gezondheid - zekerheid - veiligheid 

vriendschap -  veiligheid - famillie - het gevoel van ergens bij horen

waardering - respect - eigenwaarde - acceptatie

Beste versie van jezelf

Veiligheid & zekerheid

Sociale behoefte

Erkenning

Zelf-
ontplooingOuders en kinderen willen niet alleen informatie voor 

zichzelf, maar ook om buitenstaanders te informeren 
over wat ze meemaken.

Gezinnen willen zich gehoord voelen en onderling 
ervaringen over de omgang met de ziekte kunnen delen.
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Bezoek aan de ALS Nabestaandendag  
 
Om hierachter te komen en om persoonlijk met nabestaanden in gesprek te gaan over 
hun ervaringen met ALS om zo meer betrokkenheid te creëren, bracht ik op Dinsdag 2 
november 2021 een bezoek aan de ALS Nabestaandendag. Deze dag, georganiseerd 
door Stichting ALS, geeft aan nabestaanden de gelegenheid om met andere 
nabestaanden in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

In gesprek met nabestaanden 
Door in gesprek te gaan met verschillende nabestaanden kwam ik tot de volgende 
inzichten:

• De Nabestaanden voor wie het al langer geleden is kijken op een veel ‘positievere’ 
manier terug dan de nabestaanden voor wie het nog maar kortgeleden is. Zij kijken 
vooral terug op de negatieve dingen en kunnen geen mooie momenten terughalen.

Voor welke behoefte ga ik ontwerpen?
 
De twee interessantste behoeftes om mee verder te gaan had ik nu vastgesteld,.
Maar voor wie wil ik nu gaan ontwerpen? Wil ik voor de gezinnen gaan ontwerpen om 
onderling ervaringen uit te wisselen of wil ik het verhaal over de impact van als binnen 
een jong gezin voor de buitenstaanders gaan vertellen om  meer steun en begrip 
ontstaat? Ik hecht veel waarde aan deze keuze, omdat ik echt iets wil ontwerpen waar 
mensen die met ALS te maken krijgen, echt iets aan hebben.
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Gezinnen

Buitenstaanders
Onderling ervaringen uitwisselen 

Figuur 3: twee keuzes in ontwerprichtingen

Steun en begrip voor gezinnen
Gezinnen

Gezinnen

Afbeelding 2: In gesprek met nabestaanden.

• Het gebrek aan 
informatievoorziening over de 
mogelijkheden voor verzorging 
(fondsen, de juiste mensen) 
en de tijd die verloren gaat 
aan hulpmiddelen regelen 
die te laat komen, zijn twee 
grote struikelpunten tijdens het 
ziekteproces. 

Workshop 
Tijdens de workshop, gegeven door Aafke Halma van Aafio Ritueelbegeleiding, 
mochten allen nabestaanden een brief aan een volgende generatie schrijven over hun 
ervaring met ALS. Mijn brief, die hierinder te lezen is, was gericht aan een toekomstige 
zoon of dochter wiens vader ALS heeft en had als boodschap dat plezier maken erg 
belangrijk is, ondanks dat het niet leuk is wat er aan de hand is. Het belang van deze 
brief komt later in dit hoofdstuk nog naar voren

Doordat ik er deze dag achter kwam dat aan beide ontwerprichtingen even veel 
behoefte is, durfde ik vanuit mijn ontwerpersschap de keuze te maken om het verhaal 
over de impact voor meer steun en begrip van buitenstaanders te gaan vertellen, omdat 
ik hier als verhalenverteller meer in kan betekenen.  

Ik wil de invloed van ALS binnen een jong gezin Inzichtelijk 
maken aan buitenstaanders, zodat er meer steun en begrip voor 
de gezinnen ontstaat.

“Lieve zoon of dochter,

Papa die ziek is... Gek he? ALS... Wat is dat dacht je 
waarschijnlijk toen papa en mama het vertelde. Hopelijk 
weet je er nu een beetje meer over. Helaas weet je denk ik 
ook al dat papa niet meer beter wordt. Gekke gedachten he? 

Toen ik het te horen kreeg wist ik het ook niet. Wat is ALS? 
Waarom wordt papa niet meer beter? Maar al snel leerde ik 
het accepteren. Er kwamen steeds vaker vreemde mensen 
in huis. Ik dacht alleen maar ga toch weg, laat ons met rust. 
Totdat er een verzorger was die ook aandacht gaf aan 
mij. Zij zorgde ervoor dat ik nog plezier kon maken. Plezier 
door met haar even te knutselen, maar ook plezier met mijn 
papa. Want ook als is het een rot periode, vergeet niet dat 
plezier maken belangrijk is. Juist nu papa er nog is. Ik weet 
nog wel dat ik met mijn papa een heuse rolstoelen race 
deed. Natuurlijk won ik, maar dat maakte ons niet uit. Het 
belangrijkste is dat we mooie herinneringen maakte. Huilen 
mag ook, sterker nog, je gevoelens uiten is goed, maar leuke 
herinneringen maken is net zo belangrijk. 
 
Liefs, 
 
Niels”

Onderzoek Empathise | Ideate

De brief die ik tijdens de ALS Nabestaandendag schreef.
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Aanleiding naar nieuwe ontwerpvraag
 
Toen ik later terugdacht aan de ALS Nabestaandendag en wat ik tot nu toe allemaal 
gezien en onderzocht hebt, veranderde toch mijn ontwerprichting. 

De brief die ik tijdens de workshop schreef, gaf mij het inzicht dat ik het zowel 
vroeger als nu erg fijn vind om juist terug te kijken op de positieve aspecten en mooie 
momenten van het leven met ALS. Toen ik daarna terugkeek naar alle informatie- en 
ondersteuningsmiddelen viel het mij op dat deze grotendeels gericht zijn op het 
negatieve deel. Alles is maar gericht op hulpmiddelen aanvragen, informatie over de 
ziekte vinden, zorg financieren, frustraties oplossen, omgaan met negatieve gevolgen 
etc. terwijl er vrijwel nergens iets wordt gezegd over de positieve kanten en dat er ook 
mooie kanten aan het leven met ALS zitten. 

Deze gedachten werd versterkt toen ik twee magazines en een brochure naast elkaar 
hing (Zie afbeelding 3). Tussen de twee impactvolle beelden van de ‘geen tijd te 
verliezen’ campagne hing het vrolijke familieportret van de familie Emmerzaal. Een heel 
normaal en plezierig beeld tussen de ellende van ALS. Dit inspireerde mij om juist de 
positiviteit te gaan belichten.  

Afbeelding 3: Het familieportret is een normaal en vrolijk beeld tussen de ellende van ALS. Je ziet een hecht gezin 
waarvan de vader ALS heeft. Het idee dat vader er binnenkort niet zal zijn en de kinderen en moeder toch heel krachtig 
en positief op de foto staan geeft een contrasterend en mooi beeld. 

Onderzoek Define

Dit beeld gaf ook de inspiratie om toch mijn passie voor fotografie in te zetten. Iets waar 
ik goed in ben en waarmee je met één beeld al een heel verhaal over de positiviteit en 
mooie momenten kan vertellen en de negativiteit achterwegen laat.

 Iets wat mij als kind al hielp en zeker nu op latere leeftijd. Als ik alleen maar had kunnen 
terugdenken aan de negatieve momenten en de situatie niet positief benaderde, had ik 
een stuk meer moeite gehad met de omgang van de ziekte en de verwerking van het 
verlies. 

Als je met ALS in aanraking komt, kom je al zo veel nare beelden en informatie tegen. 
Laat ik nu juist aan de kinderen en ouders laten zien dat er ook ruimte is voor plezier. De 
kleine positieve dingen belichten en herinneringen maken.

Veerkracht is de kracht om met tegenslagen en veranderingen om te gaan wanneer 
een dierbare ernstig ziek is. Het helpt je de situatie te accepteren en voldoening uit 
het leven te halen (metzorgleven.nl, 2021). Om veerkracht te vergroten word vanuit de 
Positieve Psychologie aanbevolen om de focus van het negatieve naar het positieve te 
verleggen. Juist aandacht voor kansen en mogelijkheden zorgt voor een positieve focus 
en positieve emoties (kuipen & Bannink, 2012).

“Hoe kan ik door middel van fotografie de 
positieve aspecten van het leven met ALS 
uitlichten om zo de veerkracht van jonge 
gezinnen te vergroten?”

 De nieuwe ontwerpvraag is daarom ook:
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Concepting

In dit hoofdstuk komen alle verschillende ideeën, concepten aan bod met daarbij 
een omschrijving van de kern en het doel van de ontwerpvraag.  

Eerste schetsen en concepten
 
Concept: Speelfilm 
Toen de ontwerpvraag nog ging over steun en begrip creëren had ik het idee om 
de handreiking die voortkwam uit het ALS Parents & Kids Support project te vertalen 
naar een speelfilm. Hierin zou ik alle tips en aspecten van de impact vertalen naar een 
verhaal, waardoor, zowel ouders als kinderen, beter met de situatie om zouden kunnen 
gaan. Omdat dit concept eigenlijk een visualisatie zou zijn van iets wat er al is ben ik 
toen niet verder gegaan op dit concept. In bijlage 11 is een uitgebreidere omschrijving 
van het verhaal te vinden. 

Direct na het vaststellen van de nieuwe ontwerpvraag ben door middel van een snelle 
brainstorm snelle ideeën gaan bedenken. Eerst zonder de focus op fotografie en daarna 
met de focus op fotografie (zie afbeeldingen 4 en 5).

Co-creatie brainstorm 
Deze schetsen zijn slechts ideeën en combinaties van media, maar er zit nog geen 
echt concept tussen. Door een co-creatie brainstormsessie met drie mede studenten 
(afbeelding 6) kwam ik uiteindelijk wel tot drie globale concepten.

Afbeelding 4: Ideeën zonder focus op fotografie. Afbeelding 5: Ideeën met focus op fotografie. 

Afbeelding 6: brainstorm sessie met mede studenten.

Concepting Ideate
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Concepting Ideate

Concept: Day in the life  

Een fotoreportage van de mooie en kleine momentjes van geluk en positiviteit in een 
gezin. Deze momenten kunnen worden vastgelegd door zelf een dagdeel foto’s te 
maken, maar gezinnen kunnen dit ook zelf doen door middel van een wegwerpcamera.  
Door het verhaal achter de foto’s door de gezinnen te laten inspreken en deze onder 
de foto’s toe te voegen wil ik de mooie momenten versterken.  Bij bijvoorbeeld een foto 
van een dochtertje die net van school komt en zieke mama weer kan knuffelen is dan in 
audio te horen hoe blij ze is dat ze elke dag mama weer kan knuffelen als ze terugkomt 
van school. 

Concept: Scrollstory   

In dit concept ligt de nadruk meer op de 
verschillende perspectieven van het gezin, 
omdat elk gezinslid weer andere mooie 
momenten ervaart. Door middel van een 
online platform (zie een schets hiervan 
op afbeelding 7) kan er een scrollstory 
van worden gemaakt. Hierin kan je in het 
begin naar links en rechts scrollen om naar 
een gezin te gaan en bij elk gezin verder 
naar beneden scrollen om de momenten 
van het gezin te zien. Elke ‘pagina’ begin 
met een familieportret met daaronder een 
introducerende tekst over het gezin. Daarna 
scrol je verder naar beneden en kom je als 
eerst bij een portret van bijvoorbeeld het 
zoontje. Als je dan weer verder scrolt duik je 
in zijn mooie momenten. Eerst zie je alleen 
de foto maar als je verder scrolt hoor/lees je 
zijn verhaal achter dat moment. 

Concept: 50/50 vergelijking  

Hoe ziet plezier er voor kinderen uit een gezond gezin en uit een ziek gezin eruit? 
Door een 50/50 beeld te maken waarbij je op de linker kant bijvoorbeeld een groepje 
jongens ziet voetballen en aan de rechter kant een jongetje die allen aan het voetballen 
is met papa in de rolstoel op de achtergrond kan het verschil worden aangetoond. De 
overgang tussen de beelden kan ook ontstaan door middel van een slider. Omdat ik de 
focus wil leggen op het positieve aspect, vind ik het gevaarlijk om negatieve beelden te 
gaan gebruiken, daarbij is mijn enthousiasme voor de andere concepten groter.

Afbeelding 7: Schets van het platform voor een 
scollstory.

Concepting Ideate

Kern  

In de kern gaat het om het streven naar een gevoel Erkenning en het vergroten van de 
veerkracht. Het zien en uitwisselen van ervaringen van lotgenoten, lotgenotencontact, 
leidt tot onderling begrip in de vorm van (h)erkenning (Bruurs, 2020). Door de focus van 
het negatieve naar het positieve te verleggen vergroot de veerkracht van de gezinnen 
om beter met de situatie om te kunnen gaan (kuipen & Bannink, 2012).

Doel  

Gezinnen helpen om de mooie aspecten van het leven met ALS in te zien, om zo de 
gezinnen te laten genieten van de tijd die ze nog met elkaar hebben en te laten zien dat 
er ondanks de moeilijke situatie waar ze in zitten er toch nog ruimte is voor plezier.

Doelgroep  

De Primaire doelgroep is jonge gezinnen met 1 tot 4 thuiswonende kinderen van 0 tot 
20 jaar waarbij een van de ouders ALS heeft. 

De secundaire doelgroep zijn nabestaanden voor wie het nog maar kortgeleden is dat 
ze een dierbare aan ALS hebben verloren en alleen maar terugkijken op de negatieve 
aspecten van het ziekteverloop.

Kern, doel en doelgroep
 
Voor mijzelf had ik niet helder waar ik precies mee bezig ben. Door middel van een 
brainstorm (zie bijlage 12) ben ik tot de kern, het kerndoel en mijn doelgroep gekomen. 

Doelstellingen
 
Na het zien van het ontwerp:
• Zien gezinnen dat er ook ruimte is voor plezier
• Kijken gezinnen met een positievere blik naar de situatie
• Staan gezinnen bewuster stil bij de mooie kleine gelukt momenten.
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Het eerste concept
 
Middels een interactief platform waarop, in de vorm van een scrollstory, foto’s worden 
getoond van mooie momenten van verschillende gezinnen, kan de doelgroep de 
mooie aspecten van het leven met ALS leren kennen. Een audio omschrijving bij de 
foto’s vertelt hierbij het verhaal van het moment. De foto’s zijn foto’s van wat voor elk 
gezinslid mooie momenten zijn. Alle beelden samen vertellen het verhaal van positiviteit 
en optimisme van elk gezin. Allereerst ziet de gebruiker een familieportret. Door naar 
beneden te scrollen verschijnt een tekst waarin het gezin wordt voorgesteld. Door 
verder te scrollen, komt er een portret van één van de gezinsleden in beeld met daarbij 
een tekst waarin dit gezinslid wordt voorgesteld, waarna er een voor een foto’s getoond 
worden van wat voor dit gezinslid mooie momenten zijn. Eerst is alleen de foto in 
beeld waardoor er ruimte is voor eigen interpretatie van het beeld, maar door verder te 
scrollen wordt er een audio fragment afgespeeld waarin je het gezinslid hoort vertellen 
over het moment. Hoe verder je naar beneden scrolt, hoe meer mooie momenten je te 
zien krijgt van elk gezinslid. 

Afbeelding 8: Visualisatie van het concept 

Concepting Ideate Concepting Prototype

Naar wat voor soort beelden ga ik opzoek?  
Om een goed beeld te krijgen van de sfeer die ik wil overbrengen, heb ik twee 
moodboards gemaakt. Eén met beelden waar ik wel naar opzoek ga en één met 
beelden waar ik niet naar opzoek ga. Ik ga wel opzoek naar beelden waarin leuke 
dingen doen, plezier, lachen, leuke dingen doen, en humor voorop staat. Beelden 
waarin pijn, verdriet, somberheid en tranen terug komen, zullen niet terug komen.  

Prototype   
Het eerste concept is verder vormgegeven in een snel prototype. Met deze link kom je 
bij een live demo van het prototype. (https://xd.adobe.com/view/bc6804e5-8b91-400f-
92f8-017cdb240bb6-e93b/) De gezinnen en verhalen in dit prototype zijn geheel fictief. 
Afbeelding 9 toont een screenshot van het prototype.

De zoektocht naar een jong gezin  
Voor verdere testen en prototypes wilde ik alvast langsgaan bij een gezin om 
beeldmateriaal te verzamelen. Hiervoor plaatste Juliette Aarts van afdeling 
patiëntencontact bij Stichting ALS, namens mij een oproep (welke terug te vinden is in 
bijlage 13) in een besloten facebookgroep voor ALS patiënten. 

Hierop volgde buiten allen verwachtingen om geen reacties. Juliette heeft hierop zelf 
gezinnen benadert, maar wegens persoonlijke omstandigheden en COVID komt het 
voor deze gezinnen niet uit. Ook werd duidelijk dat er op moment maar slechts vijf 
gezinnen zijn die binnen mijn doelgroep vallen. Daarbij worden zij, doordat er meer 
aandacht komt voor deze gezinnen, al voor veel interviews en onderzoeken gevraagd. 
Hierdoor is het niet mogelijk om jonge gezinnen te fotograferen.

Een andere invalshoek 
 
Hierdoor ben ik gaan zoeken naar wat wél mogelijk is, en kwam ik tot de beslissing om 
mijn persoonlijke ervaringen van vroeger in te zetten om zo samen met mijn familie het 
verhaal over de mooie aspecten van ALS te vertellen. Hierbij wil ik vetellen hoe wij als 
gezin met de ziekte om gingen en wat voor mooie herinneringen en geluksmomentjes 
het ons heeft gebracht. Op deze manier kan ik jonge gezinnen alsnog helpen om de 
mooie aspecten van het leven met ALS in te zien. 
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Concepting Empathise Concepting Test

Mooie momenten en positiviteit volgens 
mijn eigen familie 
 
Om het verhaal over de mooie momenten en positiviteit te kunnen vertellen ben ik als 
eerst bij mijn eigen familie langsgegaan, om hun verhalen aan te horen en op te nemen. 
Welke vragen ik heb gesteld en welke interview methode ik heb gebruikt is terug te 
lezen in bijlage 14. 

Uit de verhalen die mijn moeder en ome Jos vertellen, word duidelijk hoe zij de 
diagnose en de kennismaking met ALS mee hebben gemaakt, hoe papa als patiënt 
toch nog van het leven kon genieten, wat voor positieve gevolgen de komst van 
hulpmiddelen hadden, hoe we de beperkingen van papa omzette naar grapjes en hoe 
ALS er voor zorgde dat onze onderlinge banden sterker werden.

Hoe wij als familie met de ziekte om gingen en wat voor mooie herinneringen en 
geluksmomentjes het ons heeft gebracht vormt dan ook de rode draad van het verhaal 
wat ik wil vertellen. 

 Mijn broers ga ik nog op een later moment interviewen. Levien gaf aan dat ik hem het 
best op een later moment kan interviewen, omdat hij de meeste herinneringen heeft 
aan de tijd voordat papa ziek was. Hij kon zo geen herinneringen en geluksmomenten 
naar boven halen. Emiel zag er meteen heel erg tegen op en zij gelijk al dat hij geen 
positieve herinneringen heeft aan het ziekteproces van papa. “Er was niks leuks aan”. 
Hierdoor is het ook bij Emiel een goed idee om later terug te komen. Eigenlijk vormen 
mijn broers dus de perfecte testgroep voor mijn product. 

Wat voor beelden worden als positief en 
negatief ervaren? 
 
Om erachter te komen of bepaalde beelden van een gezinssituatie met ALS treurige/
negatieve of mooie/positieve beelden zijn en of dit voor iedereen anders is, heb ik 
onder twaalf nabestaanden een beeldonderzoek uitgezet. Een uitwerking hiervan in te 
vinden in bijlage 15. Middels een analyse (zie bijlage 16) van de antwoorden kwam ik tot 
de volgende inzichten:

• Beelden met zichtbare ALS en sombere/verdrietige emoties worden als negatief 
ervaren.

• Beelden met zichtbare ALS en vrolijke/blije emoties worden als positief ervaren.
• Beelden zonder zichtbare ALS en vrolijke/blije emoties worden als positief ervaren. 

Over het algemeen worden bepaalde beelden door de meerderheid door de 
combinatie van bovenstaande elementen als positief of negatief gezien. 

Echter worden negatieve beelden met zichtbare ALS en sombere/verdrietige emoties 
door sommige juist als positief ervaren, doordat ze het fijn vinden dat het gezin toch nog 
samen op pad kan. 

Hierbij speelt de aanwezigheid van hulpmiddelen zoals een aangepaste ligfiets of een 
rolstoelbus ook een rol.  De ene linkt het aan de achteruitgang van de patiënt en de 
ander linkt het juist weer naar de mogelijkheden en vrijheid die het biedt. 

Wat betekent dit voor mijn ontwerp?
• Omdat ik wil dat de beelden positieve momenten en herinneringen oproepen, moet 

ik ervoor zorgen dat er vrolijke gezichtsuitdrukkingen in beeld zijn. 
• Als er hulpmiddelen in beeld staan, moet er duidelijk worden dat deze hulpmiddelen 

juist zorgen voor meer vrijheid en de mogelijkheid om samen op pad te gaan. 
• ALS mag niet uit beeld worden gelaten, omdat het ander te veel doet denken aan 

de tijd dat alles nog normaal was en daardoor als negatief wordt ervaren.

Afbeelding 9: interview met mijn moeder en oom.
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Concepting ConceptingPrototype | Test Prototype 

Vormgeving van de verhalen
 
Omdat er van heel veel momenten waar over vertelt word door mijn familie geen foto’s 
meer zijn, en ik deze ook niet na kan maken, omdat mij vader er niet meer is, ben 
ik vanuit de vraag hoe ik deze momenten kan recreëren, gaan experimenteren met 
verschillende manieren om dit te doen. Door te schetsen kwam ik tot een aantal ideeën 
waarna ik deze heb uitgewerkt en samengevoegd in één video waarin telkens een 
andere combinatie maak van verhaal, beeld, sound design en muziek. Tabel 1 weergeeft 
de verschillende combinaties die ik heb gemaakt. Via de volgende link kan je de video 
bekijken: https://youtu.be/W2GpKb93PTA

Nieuwe concepten en prototypes 
 
Na het bepalen van de inhoud en vormgeving van de verhalen ben ik al schetsend (zie 
afbeelding 13) tot twee nieuwe concepten gekomen. 

Test
Omdat ik andere nabestaanden echt wil meenemen in het verhaal, is het interessant om 
te weten bij welk fragment, nabestaanden zich het best kunnen inleven.  Om hierachter 
te komen heb ik aan mijn familie gevraagd welk fragment ze het krachtigste vonden en 
wat voor invloed het beeld, geluid en de muziek op de beleving had.

Het sound design van omgevingsgeluiden zorgt voor een goede inleving van het 
verhaal. De muziek is sturend in emotie en leid af als deze te hard staat. Hierbij maakt 
de emotionele muziek uit fragment het verhaal verdrietig en de hoopvolle muziek maakt 
het verhaal vrolijk en positief. 

Wat betekend dit voor mijn ontwerp?
Sound design is goed voor de inleving in het verhaal. Ik kan gebruik maken van de 
sturende werking van de muziek, maar dan mag deze niet afleidend zijn. Door hoopvolle 
muziek zacht op de achtergrond te laten afspelen, kan ik de kijker een positief en blij 
gevoel geven. Ondanks dat er twee van de drie keuzes op een fragment zonder beeld 
vielen, kies ik er al beeldmaker toch voor om ook beeld te gebruiken. 

AR fotoboek 
In een fysiek fotoboek, bladert de gebruiker door de foto’s heen. Door het scannen van 
de foto met de camera van een Ipad, word er in AR een illustratie en een audioverhaal 
aan de foto toegevoegd. Op deze manier komt het verhaal bij de foto tot leven.
 
Video van prototype: https://youtu.be/CbHhDVea-pk

Voordelen: 
• De AR geeft een diepere laag aan de beleving: een herinnering of mooi moment tot 

leven brengen.

Nadelen:
• Op elke pagina zal een QR-code moeten staan om de foto te herkennen.
• Ik ben bang dat alle aandacht naar techniek zal gaan en ik tijd te kort ga komen voor 

de inhoud zelf.
• Door de onduidelijkere illustraties zijn emoties minder goed zichtbaar.

Tabel 1: Combinaties van de verschillende elementen.

Afbeelding 10: Schetsen van de vormgeving van de verhalen

Afbeelding 11: AR fotoboek. Links het boek zoals het voor je zou liggen en rechts het boek met de AR interface die de 
illustratie op de foto laat zien.  
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Digitaal fotoboek
In een fotoboek, waar een iPad in zit verborgen, bladert de gebruiker, door te swipen, 
door de foto’s heen. Wanneer de gebruiker op de play knop drukt komt de foto tot 
leven doordat er een illustratie verschijnt en het audioverhaal bij de foto verschijnt. Door 
een animatie van een omslaande bladzijde in te stellen als overgang van scherm naar 
scherm, zal het als een echt fotoboek voelen. 
 
Video van prototype: https://youtu.be/VeOwyvlf6mY
 
Voordelen: 
• De focus ligt meer op de verhalen
• Op technisch vlak is dit voor mij veel haalbaarder.
• Digitale animaties zijn duidelijker zichtbaar dan AR

Nadelen:
• Op elke pagina zal een QR-code moeten staan om de foto te herkennen.
• Ik ben bang dat alle aandacht naar techniek zal gaan en ik tijd te kort ga komen voor 

de inhoud zelf.
• Door de onduidelijkere illustraties zijn emoties minder goed zichtbaar.

Keuze concept:
Ik kies voor het digitale fotoboek, omdat ik bang ben dat de AR meer een gimmick zal 
zijn en de stappen van elke keer een QR-code een te grote afleiding zal zijn van het ver-
haal. Daarbij zal ik te veel tijd kwijt zijn met de technische kant, waarvoor ik de focus op 
het verhaal en de beelden zal verliezen. Daarbij ging ook de voorkeur van mijn familie, 
naar het digitale fotoboek.

Afbeelding 12: Prototype van het digitale fotoboek met 2 verschillende “pagina’s”

Afbeelding 13: Schetsen van het fotoboek

Concepting ConceptingPrototype Prototype 



40 41

Proof of concept

Omschijving    
“Als het nog kan” is een digitaal fotoboek dat het verhaal vertelt van een familie die, 
ondanks alle ellende die ALS met zich meebrengt, het ziekteproces, samen met de 
patiënt, toch op een mooie en positieve manier hebben meegemaakt. Het doel van het 
boek is om jonge gezinnen in te laten zien dat het leven met ALS ook mooie aspecten 
met zich meebrengt, zodat jonge gezinnen beter met het ziekteproces om kunnen gaan. 
   

Verhaal 
 
Alle losse verhalen samen vormen uiteindelijk de rode draad van het verhaal:
Hoe mijn familie met ALS om ging en wat voor mooie herinneringen en geluksmoment-
jes het ons heeft gebracht.

Verhalen die ik wel ga vertellen:
• De verhalen over hoe papa als ALS Patiënt toch ook nog van het leven kon genieten 

en wat voor hem geluksmomentjes waren, want ook dat mogen we niet vergeten.
• De verhalen hoe we de beperkingen/ symptomen omzette naar iets grappigs en 

leuks.
• De verhalen hoe hulpmiddelen juist voor positieve gevolgen zorgde, omdat veel 

gezinnen de komst van hulpmiddelen juist als iets negatiefs zien.
• Hoe ALS er ook voor zorgde dat onze onderlinge banden sterker werden, want ook 

dit is een van de positieve en mooie gevolgen van ALS wat tot op heden nog steeds 
voelbaar is.

• Hoe we de diagnose en de kennismaking met ALS meemaakte, om niet te vergeten 
dat het nog steeds over de heftige ziekte ALS gaat. Daarbij kan ik mij voorstellen dat 
dit bij de gezinnen emotionele herinneringen doet oproepen, waardoor de mooie 
verhalen die daarna komen harder binnenkomen.

Verhalen die ik niet ga vertellen:
• Verhalen over wat ALS is, omdat de doelgroep voor wie het verhaal bestemd is dit al 

weet.
• De individuele verhalen over wat voor gevolgen ALS had op het individu. De verha-

len over en met papa zijn waardevoller, omdat we hier later liever aan terug denken.
• De verhalen over de negatieve aspecten zoals rouw en eenzaamheid, omdat hier al 

veel over wordt verteld, de mensen hier juist alleen maar aan kunnen denken en ik 
de focus juist op de positievere kanten wil leggen.

In principe wordt het verhaal opgedeeld in vier hoofdstukken:
 1. Onze kennismaking met ALS en de eerste symptomen
 2. Hoe gingen wij om met de situatie en hoe probeerde we het toch nog positief   
      te maken?
 3. Welke positieve herinneringen hebben we eraan overgehouden?
 4. Wat waren voor ons de kleine momentjes van geluk? 
 
Link naar audio verhalen: https://youtu.be/Rt0ni_ULW34

Proof of concept
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Beeld   
Ondanks dat papa er niet meer is, hebben we nog wel allemaal een beeld bij het 
moment met papa dat ons is bijgebleven. De gemaakte beelden laten het moment zien 
zoals wij het ons herinneren, ondanks dat papa er nu niet meer is, zien. De illustratie 
illustreert de aanwezigheid van papa in onze gedachten bij dat moment. Uiteindelijk ben 
ik van plan om bij bijvoorbeeld het ‘laatste biertje aan de boulevard’ verhaal, met mijn 
oom naar die plek te gaan en in principe het hele moment na te maken. Hierbij laat ik 
mijn oom op het bankje zitten met het blikje bier en de twee rietjes erbij en laat ik hem 
doen alsof zijn broer echt naar hem zit. Op de foto die ik dan maak is mijn vader niet 
aanwezig, maar word die zichtbaar door de illustratie die ik later toevoeg.

Audio   
Om de verhalen zo puur en echt mogelijk te houden, gebruik ik de audio opnames 
van de verhalen zoals ze bij de interviews met mijn familie zijn verteld. Uit de 
test met verschillende vormen bleek dat het toevoegen van sound design met 
omgevingsgeluiden zorgt voor een goede inleving van het verhaal. De muziek werkt 
sturend en afleidend, maar Door hoopvolle muziek zacht op de achtergrond te laten 
afspelen, kan ik de kijker een positief en blij gevoel geven.

Ontwerpcriteria 
• Omdat ik wil dat de beelden positieve momenten en herinneringen oproepen, moet 

ik ervoor zorgen dat er vrolijke gezichtsuitdrukkingen in beeld zijn.
• Als er hulpmiddelen in beeld staan, moet er duidelijk worden dat deze hulpmiddelen 

juist zorgen voor meer vrijheid en de mogelijkheid om samen op pad te gaan.
• ALS mag niet uit beeld gelaten worden, omdat het ander te veel doet denken aan 

de tijd dat alles nog normaal was en daardoor als negatief wordt ervaren.
• De muziek in de audio fragmenten mag niet te afleidend zijn van het verhaal. 

Fotoboek   
Omdat ik een boek wil openen over de mooie en positieve aspecten van het leven met 
ALS, kies ik voor een fotoboek. Om de animaties en de audio af te spelen is in dit boek 
een iPad verwerkt die onderdeel is van het boek. Een animatie van het omslaan van een 
blad als overgang van pagina naar pagina versterkt dit idee. 

Video van prototype: https://youtu.be/VeOwyvlf6mY

Afbeelding 14: Concept beeld met de illustratie die pas bij het afspelen van het verhaal zichtbaar wordt.

Afbeelding 15: Prototype van het digitale fotoboek.

Proof of concept Proof of concept
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Conclusie en 
aanbevelingen 

Het maken van het simpele prototype van het fotoboek, het experimenteren met 
het beeld en het kiezen van geschikte verhalen geeft mij een goed beeld van het 
eindproduct waar ik naar toe wil werken. 

De volgende stappen zullen nodig zijn voor de uitwerking van het eindproduct:

1. Mijn eigen verhalen en die van mijn broers verzamelen 

2. Strenge selectie maken van de verhalen zodat de hele ervaring niet te lang zal duren. 

3. Experimenteren met het eventueel herschrijven van alle korte verhalen van elk  
familielid tot een lopend verhaal.  

4. Foto’s maken op de plekken van de verhalen 

5. Illustraties maken van de aanwezigheid van papa

6. Testen hoe de verhalen overkomen op de doelgroep  

7. Het digitale fotoboek verder ontwikkelen: User interface/experience en het verwerken 
van een ipad in een boek. 

Conclussie en aanbevelingen
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Bijlagen

Bijlage 1 Mindmap waarbij ik opzoek ga naar wat voor ontwerper ik nou eigenlijk ben.
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Bijlage 3 Interessantste quotes uit het interview met Marcel Hartog op 15 september 2021 

Met welk vraagstuk kwam stichting ALS naar jullie toe en hoe hebben jullie 
dat aangepakt? Wat zijn bijvoorbeeld de eerste stappen die je neemt als je 
zo vraag krijgt? 
“Vooral de eerste campagne, ik ben inmiddels overleden, die heeft natuurlijk 
heel veel gedaan voor de bekendheid van ALS. De bekendheid was eigenlijk 
onder de 10 en dat is nu tegen de 90% in Nederland. En dat was ook eerst 
de doelstelling. Dus eerst bekendheid genereren en dan vervolgens geld 
ophalen. […] De vraag was van de stichting van ja we moeten iets met urgen-
tie hebben in het verlengde van de campagnes, maar wel met een beetje 
vernieuwing want de campagne begint inmiddels na 4 jaar een beetje weare 
out te tonen. Toen hebben we gezegd oké weet je wat we doen? We gaan 
iets dus iets minder druk op de urgentie leggen, vecht mee tegen deze gena-
deloze ziekte en nu gaan we zeggen ‘geen tijd meer te verliezen’. De klok tikt 
weg. Een patiënt die de diagnose krijgt, dat is een beetje een doodvonnis.

Is het verhaal wat je nu vertelt met ook het onderliggende doel ook de 
opzet geweest van de laatste campagne? 
“Ja dat is dus de reden dat er gekozen is voor een nieuwe zeg maar, ja, een 
pay of voor de campagne maar ook voor stichting ALS Nederland. Dus acti-
verender, meer op fondsenwerving want we moeten toch echt nog meer geld 
gaan ophalen. […] Eerst lag alle focus op onderzoek, maar nu wilt de stichting 
ook wat meer patiënten gaan helpen. Met Computers, dat je met je ogen kan 
knipperen etc. Maargoed in ieder geval ook de kwaliteit van leven van de 
patiënt om daar ook geld in te steken.” 

Is dit dan ook iets waar jullie in de toekomst nog een campagne bij willen 
maken?
“ik denk dat het nadruk leggen op de kwaliteit van leven, nadruk leggen op 
de dingen die nu gedaan kunnen worden voor patiënten, dat dat wel een 
plek kan krijgen in een volgende campagne denk ik’’ 

Is het onderliggende doel van niet in de verhalen knippen ook om het alle-
maal zo echt mogelijk te houden? Dus dat het weer een versterkend effect is 
om te laten zien dat het echte verhalen zijn? 
“Nou, het is meer om het indringend te maken zodat de mensen echt, de 

mensen doen echt een persoonlijke oproep, ze praten echt tegen jou als kij-
ker. Kijk je kan natuurlijk ook beelden impact geven doordat je als je gewoon 
documentaire shots gebruikt van mensen die uit bed worden getakeld of 
weet ik veel wat allemaal, dat is ook echt en authentiek, iets meer documen-
taire achtig. Kijk in dit geval is er echt een reclamecampagne en gaat alles er 
om om zichtbare en ook om aan te sluiten bij de voorgaande campagne. De 
campagne ik ben inmiddels overleden, daar hebben we wel meerdere stand-
punten gefilmd, maar daar hebben we uiteindelijk voor gekozen voor die one 
takers zodat je echt weer dat het niet getruct is. Zodat je weet van het begin 
tot eind is diegene aan het woord en kijkt diegene jou aan. En daar hebben 
we deze campagne nu bij aangesloten. Opzicht was de noodzaak daarvoor 
nu eigenlijk misschien iets minder, maar we wilden ook aansluiten bij de stijl 
van de voorgaande campagnes.’ 

Dus is die zin is het eigenlijk gewoon een strategische keuze om dezelfde 
stijl als de voorgaande campagnes te houden voor de herkenbaarheid en 
ook wat je net al vertelde voor de indringende stijl.
“‘Nou, en, ja! Het is indringender én wat ook zo is dat, kijk er zijn natuurlijk, het 
klinkt heel stom, meerdere soorten stichtingen voor andere ziektes, en je ziet 
heel vaak dat beelden, wat documentaire achter beelden zijn van mensen in 
rolstoelen, trapliften en ziekenhuizen. Dus het gekke is, dat is ook de aanpak 
die wij nu doen met de aanpak van die mensen en portretten is ook een klein 
beetje onderscheidender […] We hebben daar gefilmd bij mensen thuis, dus 
dat is authentieker dan dat we nu doen want nu doen we de campagne in de 
studio en helemaal mooi uitgelicht, maar dit was gewoon een documentaire 
bij mensen thuis en dat was ook met een andere regisseur en een andere ca-
meraman en die zijden van ja we willen eigenlijk ook graag wat sfeerbeelden 
voor erbij draaien zodat je niet alleen kijkt naar 1 shot kijkt van iemand in een 
rolstoel. Noujah, ik had zoiets van prima laten we dat doen. En dat hebben 
we dan ook gefilmd, maar die personen kwamen in de montage er uiteindelijk 
zelf mee van ja we willen uiteindelijk toch ook kiezen voor één betoog van 
diegene die je aankijkt. 

Bijlage 2 Analyse campagnes “ik ben inmiddels overleden” en “Geen tijd meer te verliezen”

Campagne: “geen tijd te verliezen” 

In de 3e campagne van Stichting ALS vertellen echte nabestaanden van ALS 
patiënten op een indringende manier hoe kort een van hun geliefde nog maar 
leefde nadat de diagnose ALS was gesteld. In elke campagne uiting komt de zin 
‘geen tijd te verliezen’ naar voren wat verwijst naar de korte levensverwachting 
van ALS patiënten en de tijd en geld die er nodig is voor onderzoek. Het doel 
van deze campagne is daarom ook donaties werven voor onderzoek en men-
sen bewust maken dat er geen tijd te verliezen is. 

Op welke manier is dit werk relevant voor het onderzoek? 
Het thema ‘geen tijd te verliezen’ verwijst heel goed naar het probleem en de 
boodschap van de campagne en doordat echte nabestaanden hun verhaal 
doen, hoor je echte verhalen en lees je verder in interviews wat voor impact de 
ziekte van hun geliefde op hun leven had. Door de indringende portret stijl blijf 
je als kijker aandachtig kijken.

In welke vorm is dit werk anders? Wat mist er aan?
Er worden geen documentaire achtige beelden gebruikt die het verhaal verster-
ken, omdat dit soort beelden volgens Marcel Hartog, Creative director van Joe 
Public, te veel afleiden. 

Door een zogenaamde ‘one taker’ ziet de kij-
ker dat er niks is gemonteerd. Daarbij is deze 
door het gebruik van deze ‘one taker’ onder-
scheidender dan alle andere campagnes van 
goede doelen welke wel veel documentaire 
achtige beelden gebruiken. Echter word de 
echte impact pas duidelijk als je de interviews 
gaat lezen. 

(Adformatie, 2021), (M. Hartog, persoonlijke 
communicatie, 14 september 2021)

Campagne: “Ik ben inmiddels overleden”

Om de naamsbekendheid van ALS te vergroten lanceerde Stichting ALS in 
2011 haar eerste bewustwording campagne. In deze campagne vertellen echte 
ALS patiënten in een geportretteerde strijl wat ALS is en dat de oorzaak of een 
medicijn nog altijd niet gevonden is waarna ze vragen om een bijdrage over te 
maken. Niet voor hunzelf, want zij zijn inmiddels al overleden. Door deze cam-
pagne steeg de bekendheid van de ziekte van 20% naar 90%.

Op welke manier is dit werk relevant voor het onderzoek? 
De zin ‘niet voor mijzelf, want ik ben inmiddels overleden’ komt hard binnen en 
maakt impact op de kijker. Na het zien van de video weet de kijker meteen wat 
ALS is en waarom ze moeten doneren.

In welke vorm is dit werk anders? 
De slogan is best heftig en op deze manier werd er nog niet aandacht gevraagd 
voor een ziekte. Daarbij worden de campagne beelden pas ingezet op het mo-
ment dat een patiënt daadwerkelijk is overleden. 

(Stichting ALS, 2021) 
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Bijlage 4 Analyse van bestaande verhalen en interviews. Hierin ben ik opzoek gegaan naar quotes die iets zeggen over wat voor 
impact de ziekte heeft. Door de quotes later te clusteren ben ik tot een aantal thema’s gekomen. 

Misschien als iemand zich versprak dat we dan twee scenes aan elkaar ge-
plakt hebben, maar al die shots van de omgeving en het huis en de kamer en 
de gezinsleden hebben we allemaal niet gebruikt. We kwamen er zelf achter 
van ja dat leidt eigenlijk best wel af. Terwijl ja, ik stond daar open in voor deze 
deelcampagne kunnen we dat prima doen, maar hebben we toch niet ge-
daan uiteindelijk.’ 

Dat is dan toch wel de meest krachtige manier om een boodschap over te 
brengen?
“Er zijn een heleboel organisaties bezig met fondswerven en bekendheid ver-
hogen voor bepaalde ziektes. En vaak zijn ze eigenlijk jaloers op de Stichting 
ALS, want dat is eigenlijk maar een kleine stichting en een kleine zieke en die 
hebben wel een hele grote bekendheid en dat komt voor een groot deel ook 
door die campagnes die gevoerd zijn.’

Wat was eigenlijk het grootste vraagstuk bij het bedenken/ontwikkelen 
van deze campagne? 
‘Van deze nieuwe campagne was eigenlijk de grootste vraag, de eerste cam-
pagne van ik ben inmiddels overleden wad zo impactvol en ook zo succesvol 
dat de vraag was kom je daar überhaupt nog wel bij in de buurt. […] Dus wij 
dachten van is het wel impactvol genoeg? Dus dat was wel spannend, maar 
uiteindelijk kwamen we erachter dat dat in ieder geval in de buurt komt als 
je kijkt naar die video’s omdat die mensen zitten nog zo vol emotie en omdat 
het zo snel ging hebben ze het allemaal weggestopt. Dus ja, je ziet toch wel 
allemaal mensen die bijna in tranen uitbarsten tijdens hun verhalen.” 
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Bijlage 5 De uitwerking van de brainstorm voor ontwerpvragen en ideeën bij de aspecten van de impact van ALS. 
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Bijlage 6 Idee vormingen bij de mogelijke onderzoeksvragen en onderzoek naar wat er al word gedaan ten opzichte van het 
vraagstuk. 
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Bijlage 7 Bijlage 8Een analyse van de ontwikkelde informatiematerialen die voorkwamen uit het ALS Parents & Kids Support project. Een lijst van informatie en ondersteuningsmaterialen aangereikt door Marion Sommers-Spijkerman.
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Bijlage 9 Affinity mapping van alle inzichten uit het onderzoek naar de invloed van ALS binnen een jong gezin.
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Bijlage 10 Brainstorm op papier om tot de kern van de behoeftes te komen.
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Bijlage 11 Bijlage 12Uitgebreidere omschrijving van het verhaal bij het concept om de handreiking van het ALS Parents & Kids Support 
project te vertalen in een speelfilm. Brainstorm waarin ik opzoek ga naar een heldere formulering van de kern en het doel. 

Handleiding vertalen in een jeugd serie 
Verhaal waarin je ziet dat een kind word uitgendigd door vrienden om te gaan voet-
ballen maar dat hij elke keer smoesjes verzind waarom hij niet kan. Zijn vrienden 
gaan hem raar vinden en nemen op den duur geen contact meer met hem op. Wat 
zijn vrienden niet weten is dat zijn moeder ALS heeft en hij geen tijd heeft om met ze 
te gaan voetballen omdat hij zijn broertje moet helpen met huiswerk en zijn moed-
er moet verzorgen. In de loop van het verhaal zie je hoe hij zich steeds meer alleen 
gaat voelen omdat hij het moeilijk vind om aan zijn vrienden te vertellen en dat hij 
zich uiteindelijk beter gaan voelen wanneer hij het wel kan vertellen. Op dat moment 
hebben zijn vrienden er alleen maar meer begrip voor, steunen ze hem en houd hij 
uiteindelijk met zijn vrienden bij hem thuis een rolstoelrace op de dagen dat ze nor-
maal zouden gaan voetballen. 
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Bijlage 13 Bijlage 14Moodboard van beelden waar ik wel en niet naar opzoek ga. Methode en vragen voor interview met eigen familie
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Bijlage 15 Bijlage 16

Vragen bij elk beeld

Uitleg en basis gegevens 11 gebruikte foto’s

Uitwerking beeldonderzoek Analyse beeldonderzoek

Ingevuld door: Nabestaande
12 x

Vader (3x)

Broer (1x)

Kennis (1x)

Buurman (1x)

Vrouw (1x)

Man (6x)

Beeld 1
Treurig/ negatief: 9 x 

Mooi / positief: 3 x

Reden Treurig/ negatief:

-  Dat we met papa naar de dierentuin gingen maar het eigenlijk niet gezellig was.

-  mijn vader slap in een rolstoel.

-  Er staat ze nog een heleboel te wachten

-  Niet goed weten hoe je met n ALS patient moet omgaan

-  Het is niet heel treurig maar de wetenschap dat de vader verder achteruit zal gaan stemt 

altijd droevig. Het feit dat de kinderen niet op de vader lijken te letten geeft niet per se een 

negatief gevoel maar blij word ik er niet van. Wel fijn dat de vader buiten is.

-  Mijn vrouw ging altijd fietsen lopen dus in een rolstoel was eigenlijk niks voor haar

-  Geen aandacht van de jongelui, hun vader? of zomaar iemand dir je tegen komt

-  Machteloosheid bij iedere keer meer spierverlies buurman

Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel 

en sombere emoties: Negatief

Word toch als positief gezien omdat je 

samen op pad kan,

Reden Mooi / positief:

-  Ondanks alles toch samen op pad.

-  Op stap met de kids

-  herinneringen maken en proberen van er het beste van te maken

Beeld 2
Treurig/ negatief: 1 x

Mooi / positief: 11 x

Reden Treurig/ negatief: -  Dat je zelf niet meer kan eten en je er moet omdenken dat je niet stikt in het eten

Reden Mooi / positief:

-  Een lach op het gezicht van Peter is toch iets positiefs.

-  Lachen om de kleinste dingen

-  Verjaardag van papa. Weer een jaartje erbij gekregen 

-  Altjd nog wel kunnen lachen, humor van dingen inzien

-  Ondanks allebeperkingen is er ook nog veel vreugde

-  Hij geniet er van

-  ik zie blije vrolijke gezichten ondanks de ziekte

-  Vrolijk Samen plezier hebben

-  De vader kan lachen, dat is fijn. Mijn vader kon dat niet meer toen hij verlamd raakte. Ook al 

is overduidelijk dat de man op de foto slechter functioneert dan in het vorige plaatje, het feit 

dat er met hem wordt geinteracteerd en dat hij kan meedoen aan het gezinsleven (film kijken) 

stemt me positief.

-  Positieve patiënt, papa of vriend die drinken krijgt aangeboden door een behulpzaam 

mens....hij voelt zich niet alleen

-  Gezinsbetrokkenheid bij ALS-patiënt

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en 

lachende gezichten: Positief

Ondanks dat er een rolstoel in zit, 

wegen de lachende gezichten 

zwaarder

Beeld 3
Treurig/ negatief: 1 x

Mooi / positief: 11 x

Reden Treurig/ negatief: - Hoe lang kan deze jongen nog met zijn vader knuffelen en lachen?
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Reden Mooi / positief:

- Blije foto.

- Genieten in de zon

 -Lekker bij papa op schoot.

- Hier is pap nog het meest vader ipv patient

- De verbinding als mens blijft hoe dan ook

- Fujn dat dit nog kan

- geweldig mooie foto van vader en zoon

- Liefdevolle omgang met

- Blij voor hun dat ze elkaar hebben, nabijheid hebben en nog vrolijk zijn. Door Corona durfde ik 

niet dichtbij papa te komen en we waren nooit heel aanrakerig, fijn voor deze man dat hij - -- 

nabijheid heeft van zijn kind

- Hier zie je liefde

- Van elkaar genieten, zolang het nog kan.....

Beeld met onzichtbare ALS  en 

lachende gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men 

aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld 4
Treurig/ negatief: 3 x 

Mooi / positief: 9 x

Reden Treurig/ negatief:

- Heel gemengd. Het is zo’n verleden dat nooit meer terugkomt. Maar het is wel een leuke 

foto. Toch eerder treurig dan blij

- Zo kort geleden konden ze dit nog samen doen.

- Toen hij dit nog kon

Reden Mooi / positief:

- Een vader en zijn zoon samen op pad. Mooi beeld en jammer dat het niet meer voor kan 

komen.

- Laatste keer schaatsen zolang het nog kan. Genieten.

- zo herinner ik me papa als papa, niet als patient

- Fijne familieband

- warme gevoelens vader en zoon op de schaats aan het genieten

- Alles nog ondernemen wat mogelijk is

- Samen nog alles kunnen

- Mijn lief schaatste ook graag, onze kinderen ook met hun papa. Lief plaatje mooie 

herinneringen.

Beeld zonder ALS met lachende 

gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men 

aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld 5
Treurig/ negatief: 2 x

Mooi / positief: 10 x

Reden Treurig/ negatief: - Toen kon dit nog......

Reden Mooi / positief:

- Waarschijnlijk een moment van het begin bande ALS of van daarvoor. Alsof er nog niets aan 

de hand is.

- Blij

- Super papa , een super verjaardag

- haha dit was ik helemaal vergeten

- Fijn en zorgeloos

- Blijheid mooi plaatje van vader met zijn zonen

- Trots blij

- Omdat het hier om een activiteit gaat die sowieso minder lichamelijk intensief is, maakt 

deze eerder blij, ook door de omringing van de kinderen

- Familie love

- Leuke doordachte slogans, vier gezonde mannen.....

Beeld met onzichtbare ALS met 

lachende gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men 

aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld 6
Treurig/ negatief: 2 x 

Mooi / positief: 10 x

Reden Treurig/ negatief:
- Ik zie in zijn ogen en mimiek van zijn gezicht dat het Peter verdrietig maakt.

- Aftakeling

Reden Mooi / positief:

- Vrijheid , weer kunnen fietsen

- Hij kon hiermee toch nog op pad en was nog enigzins vrij en zelfstandig. Op de achtergrond 

ook de speciale rolstoel bus

- Zoeken naar mogelijkheden om je mens te blijven voelen

- Er nog lekker zelf op uit kunnen

- ondanks beperking, toch het beste uit het leven halen

- Plezier hebben in wat hij nig wel kan

- Ik kan me bij deze activiteit voorstellen dat hij nog na te bootsen valt met een electrisch -

voertuig en kan helpen met de fysio.

- Tot het laaste alles en zo veel mogelijk doen

- Nog van alles willen proberen en doen. 

- fijn dat er hulpmiddelen zijn.

Beeld met zichtbare ALS en een 

hulpmiddel: Positief

Word negatief gezien omdat het 

mensen doet denken aan de 

achteruitgang waardoor hulpmiddelen 

nodig zijn.

Beeld 7
Treurig/ negatief: 11 x

Mooi / positief: 1 x

Reden Treurig/ negatief:

- Peter realiseert zich hier lijkt het dat het nooit meer wordt hoe het was.

- zijn gezichtsuitdrukking zegt dat hij angst heeft ergens voor

- Wat zijn er ook veel moeilijke momenten

- Erg achter uit gegaan

- de beperking van de ALS is zo zichtbaar, zoveel al moeten inleveren

- Angst. Onzekerheid

- De hulpeloosheid, opgesloten in je lichaam, niet eens meer je hoofd omhoog kunnen houden. 

Verlies van alle zelfstandigheid en vrijheid. De verlamming in het gezicht is nu ook goed te 

zien. De nabijheid van een gezonde ander die over de man heen bukt maakt dat de 

hulpeloosheid extra wordt benadrukt

- Machteloos

- Zij probeert hem op te vrolijken, maar hij ziet het niet zitten, voelt zich machteloos, zegt 

tegen haar; ik vind het zo rot voor jou dat ik ziek ben en dood ga. Want dat is onherroepelijk...

- Als zelfs communiceren bijna niet meer gaat......

Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel en sombere emoties: Negatief

Reden Mooi / positief:
- Dit beeld is dubbel. Mooi omdat je hier mijn liefde voor papa ziet maar verdrietig 

omdat dit in de laatste fase van zijn ziekte is

Beeld 8
Treurig/ negatief: 10 x

Mooi / positief: 2 x

Reden Treurig/ negatief:

- Treurig beeld. Twee van de drie kijken naar beneden en lijken in zichzelf te zijn gekeerd

- Treurig

- Hij was hier helemaal afhankelijk van de rolstoel, en had het altijd koud omdat hij daarin stil 

zat en zijn lichaam zich niet goed warm kon houden

- Wat is er veel nodig om mee te blijven doen

- Niet meer zelf wat kunnen

- verdriet omdat er al zoveel verloren gaat en er steeds meer wordt ingeleverd

- Samen iets ondernemen hoe moeilijk dat ook kan zijn

- Uitstapje! Altijd fijn. Maar wat is alles slopend voor alle betrokkenen. De kinderen doen hun 

best de moed erin te houden en papa ook. Ik kan niet goed duiden waarom ik het toch een 

mooi beeld vind. Misschien omdat lekker naar buiten gaan leuk is en omdat de man met de 

juiste hulpmiddelen ondersteund is. Bij mijn vader kwamen de juiste middelen steeds net iets 

te laat en dat beperkte hem erg in z’n mobiliteit

- Als je je zelf niet meer behelpen kan

- Zooo spijtig dat deze kinderen dit zo moeten beleven.

- Jonge mensen, misschien doen ze het graag hoor, maar worden belast met een 

ongeneeslijke patiënt. Maar ook kun je het positief zien, zij helpen graag waar het nog kan, 

een uitstapje in een aangepaste auto.

Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel, 

hulpmiddel en sombere emoties: 

Negatief.

Echter word er wel het positieve in de 

hulpmiddelen gezien: Samen op pad 

kunnen 
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Reden Mooi / positief:

- Ook weer dubbel. Je ziet hier de onmacht van Emiel en weer positief is dat Niels altijd wilde 

helpen.

- Uitstapje! Altijd fijn. Maar wat is alles slopend voor alle betrokkenen. De kinderen doen hun 

best de moed erin te houden en papa ook. Ik kan niet goed duiden waarom ik het toch een 

mooi beeld vind. Misschien omdat lekker naar buiten gaan leuk is en omdat de man met de 

juiste hulpmiddelen ondersteund is. Bij mijn vader kwamen de juiste middelen steeds net iets 

te laat en dat beperkte hem erg in z’n mobiliteit

Beeld 9
Treurig/ negatief: 8 x

Mooi / positief: 4 x

Reden Treurig/ negatief:

- Treurig beeld mede omdat het op een plek is waar treurnis heerst. De begraafplaats in 

Heinkenszand nl.

- Deze foto raakt me omdat hier vader en zoon te zien zijn. Een vader die zijn zoon niet ziet 

opgroeien en een zoon die zijn vader binnenkort moet gaan missen.

 - gezichtsuitdrukking

- Dat hij erg achter uit is gegaan

- ontroering, zoon probeert nog wat te glimlachen

- Het is duidelijk dat de intentie is om een leuk fotomoment te hebben op deze mooie zonnige 

dag en dat is gelukt. Ik vind ook mooi dat beide personen zelfstandig op de foto staan, de man 

wordt niet als een soort baby omarmd of vastgehouden. Hij is zijn eigen volwassen persoon

- Het lijkt of zij op een begraafplaats zijn, zien er droevig uit. Kan ook zijn, dit wordt de plek 

waar ik lig ALS ik ben overleden...

- Hoe lang is hij nog in ons midden?

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en 

sombere blik: Negatief

Echter word het als positief gezien 

omdat ze samen op pad kunnen.

Reden Mooi / positief:

- Samen erop uit

- Saamhorigheid

- Alle moed bij elkaar om toch naar buiten te gaan

- Vader en zoon samen 

Beeld 10
Treurig/ negatief: 0 x

Mooi / positief: 12 x

Reden Treurig/ negatief:

Reden Mooi / positief:

- Blij moment maar geen idee of en hoever de ALS al was gevorderd of bekend. In ieder geval 

ziet het er gelukkig uit.

- Plezier

- Spelen op het strand van Breskens. Dit is in het begin vd ziekte.

- pap maakte altijd lol met ons door te stoeien, en gebruikte de tijd dat het nog kon erg goed

- Onbezorgd spelen

- Nog wat kunben doen

- blijheid, genieten op het strand zonder beperkingen

- Plezier pret.

- Niet veel gevoelens bij. Het beeld is een beetje vreemd en ik snap de interactie en setting 

niet. Deze interactie is er sowieso een die beide partijen niet meer zullen hebben, ook al was 

de vader nog wel gezond geweest. Dit omdat de zoon ook al ouder is en niet meer hetzelfde 

zou interacteren met z’n vader. Denk ik.

- Mijn vrouw hield van het strand gingen we vaak heen

- Gezellig doen wat nog mogelijk is, hebben plezier

- Mooie herinnering aan een bijzonder moment.

Beeld zonder zichtbare ALS, zonder hulpmiddelen en blije emoties: Positief

Beeld 11
Treurig/ negatief: 8 x

Mooi / positief: 4 x

Reden Treurig/ negatief:

- hier was hij volledig afhankelijk van de rolstoel, ons, dekens, sondevoeding etc.

- Wat kost het veel energie van beiden.

- Het zelfde antwoord niets meer kunnen

- samen op stap, maar al zo veel kwijt geraakt

- Je eigen partner vriend of wat dan ook. Die zo afhankelijk word van jou en andere 

hulpmiddelen. Maakt je verdrietig

- Gelukkig kon mijn vrouw nog gewoon voor in zitten

- Wij hebben van de kinderen ook een aangepaste auto gekregen, was erg emotioneel. wij zijn 

maar 3 keer weggeweest. Het ging te snel

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en 

hulpmiddelen: Negatief

Echter ook positief doordat men de 

mogelijkheden van samen op pad 

kunnen zien. 

Reden Mooi / positief:

- Het geeft weer hoe Petra alles doet wat in haar vermogen ligt. Zelfs haar man met rolstoel 

de bus induwen waarschijnlijk beseffende dat het iedere keer minder wordt.

- Ook weer een dubbel gevoel. Mooi dat we met de auto op stap konden maar verdrietig 

omdat het ton al zoveel moeite koste om ergens te komen

- Geen gevoel bij. Ik zie de gezichten niet. Meer positief dan negatief, wederom door de goede 

hulpmiddelen

- Fijn dat er nog aangepaste mogelijkheden zijn.

Analyse;
Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel en sombere emoties: Negatief

Word toch als positief gezien omdat je samen op pad kan.

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en lachende gezichten: Positief

Ondanks dat er een rolstoel in zit, wegen de lachende gezichten zwaarder

Beeld met onzichtbare ALS  en lachende gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld zonder ALS met lachende gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld met onzichtbare ALS met lachende gezichten: Positief

Word negatief gezien omdat het men aan doet denken toen dit nog wel kon.

Beeld met zichtbare ALS en een hulpmiddel: Positief

Word negatief gezien omdat het mensen doet denken aan de achteruitgang waardoor 

hulpmiddelen nodig zijn.

Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel en sombere emoties: Negatief

Beeld met zichtbare ALS, een rolstoel, hulpmiddel en sombere emoties: Negatief.

Echter word er wel het positieve in de hulpmiddelen gezien: Samen op pad kunnen 

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en sombere blik: Negatief

Echter word het als positief gezien omdat ze samen op pad kunnen.

Beeld zonder zichtbare ALS, zonder hulpmiddelen en blije emoties: Positief

Beeld met zichtbare ALS, rolstoel en hulpmiddelen: Negatief

Echter ook positief doordat men de mogelijkheden van samen op pad kunnen zien. 


