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Positionering &
Eigen motivatie
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Positionering:
Gedurende de opleiding kon ik mij zeer goed vinden in een term die tijdens een hoor-
college was genoemd. Dit was de term duizendpoot, een designer die van alle markten 
thuis was/wilde zijn. Al mijn hele leven vind ik het moeilijk om één discipline of hobby te 
kiezen en dit te blijven doen. Ik spring vaak van discipline naar discipline en van hobby 
naar hobby. Er zijn zoveel dingen die ik wil doen en ik kan me nooit goed focussen op 
één.
Dit ervaarde ik ook tijdens mijn opleiding, waar bijna elke module me wel interesseerde 
en enthousiast maakte. De breedte van deze opleiding was hierom perfect voor mij. 
Maar terwijl vele medestudenten om mij heen hun niche en favoriete onderwerpen bin-
nen CMD wel konden benoemen bleek dit voor mij toch moeilijk. Dit leed ertoe dat ik me 
nu een beetje een “jack of all trades” voel, een duizendpoot die zijn pootjes overal in 
heeft. Product design, Storytelling, performative art, 3D modelleren, film, social media, 
marketing, grafisch design, programmeren etc. Al deze onderwerpen spreken mij nog 
altijd aan en ik ben tot nu toe nog nooit bereid geweest om er eentje op te geven en 
mezelf te gaan specialiseren. 
Ik ga dus ook in mijn projecten de uitdaging niet uit de weg om al deze verschillende dis-
ciplines in te zetten voor een goede uitkomst van mijn projecten.

Tijdens de opleiding merkte ik wel dat ik veel de leiding nam in groepswerk. Zelfs als ik 
niet de intentie had om de leiding te nemen in het groepswerk, werd ik uiteindelijk toch 
vaak een soort aangewezen leidinggevende. Iemand die het project in goede banen 
liet lopen. Dit in combinatie met mijn verlangen om zoveel mogelijk disciplines te kunnen 
blijven beoefenen zorgde er uiteindelijk voor dat ik mijn toekomst in de designwereld nu 
voor me zie als projectleider. Een projectleider die de tussenpersoon kan zijn tussen de 
verschillende afdelingen binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld een programmeer af-
deling en een grafische afdeling. Die het gehele project kan overzien en kan helpen bij 
brainstormen en het zoeken naar oplossingen voor verschillende problemen. Die kan 
bijhouden waar we zijn in het project, wat er nog moet gebeuren en structuur opbouwt 
in het werkproces.

Als ontwerper zie ik mijzelf ook nog heel erg als iemand die graag ontwerpen maakt 
die ten goede komen aan mens, dier of natuur. Ik wil met mijn ontwerpen eigenlijk altijd 
een verandering teweeg brengen die ten goede komt aan één van deze partijen. Ik wil 
dus graag dat mijn ontwerpen een impact hebben op deze wereld, een impact die ten 
goede komt voor een bepaalde partij of een onrechtvaardigheid aankaart. Ik merk dat 
ik mezelf hierbij over het algemeen focus op het “Human” aspect.

Eigen motivatie:
Mijn beide oma’s (waarvan inmiddels één is overleden) gingen al sinds het begin van dit 
onderzoek hard achteruit wat betreft hun mentale gesteldheid. Hierdoor was ik de laat-
ste tijd veel met hen in de weer en zaten ze vaak in mijn gedachten. Eén van hen zat zelfs 
tot voor kort nog vaak hele dagen alleen in huis, iets wat nog meer werd versterkt door 
de huidige Coronapandemie, zonder echt een goeie vorm van vermaak naast een TV 
voordat ze eindelijk bij een tehuis terecht kon. Deze oma bracht mij op dit idee. Toen ik 
een keer bij haar op visite was vroeg ik haar of ze nog boeken leest, iets wat ze vroeger 
veel deed en een passie die ik met haar deel. Echter door haar slechter wordende ogen 
en handen ging dit tegenwoordig heel moeilijk. Ze merkte op dat ze heel graag luister-
boeken zou willen luisteren, maar dit gaat niet omdat het allemaal online is en ze niet 
veel snapt van apps, mobieltjes, tablets etc. Ik ben destijds op zoek gegaan naar een 
alternatief, maar kon hier eigenlijk niks voor vinden. Boeken zijn naar mijn mening zeer 
belangrijk en een geweldig medium. Ik vond het dus een goed idee om ervoor te zorgen 
dat mijn oma en andere ouderen dit medium weer zouden kunnen ervaren, ondanks hun 
ouderdomskwaaltjes.
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Samenvatting
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Interviews:
Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interviews uitgevoerd met de doelgroep, 
stakeholders en een expert. Deze interviews zorgde onder andere voor meer expertise in 
het onderwerp, zoals inzichten in de behoeften en gedachten van de ouderen of meer 
informatie over het ontwerpen voor de oudere doelgroep.
Na testen en experimenten werd ook vaak een kort interview afgenomen met de deelne-
mers om zo mogelijk meer inzichten te verkrijgen.

Case studies & Inspiratie: 
Gedurende het onderzoek werden er een aantal case studies uitgevoerd en een hoop 
inspiratiebronnen opgedaan. Zo werden er verschillende bestaande producten voor 
ouderen en dementerenden onderzocht, werd er gekeken naar verschillende vormen van 
storytelling, onderzocht hoe de huidige infrastructuur van luisterboeken in elkaar zat en 
meer.
Dit alles hielp mij erg in mijn ideevorming en het ontwerpen van mijn uiteindelijke proof of 
concept.

Deskresearch:
Voornamelijk in het begin, maar eigenlijk door heel het proces heen is er deskresearch 
uitgevoerd. De voornaamste redenen voor het uitvoeren van deskresearch waren om de 
relevantie van het project aan te tonen en inzichten te verkrijgen waarmee het project 
goed kon worden afgebakend.
Hiernaast werd deskresearch veelal uitgevoerd om bepaalde ontwerpbeslissingen en 
iteraties te onderbouwen.

Afbakening:
Gedurende het project is de afbakening steeds aangescherpt. Zo is begonnen met een 
enorm brede doelgroep die uiteindelijk is verkleind naar de huidige doelgroep: Ouderen 
in zorgtehuizen, mogelijk met beginnende dementie.
Dit werd de voornaamste focus, echter werd er wel geprobeerd om rekening te houden 
met groepen hieromheen waar mogelijk zoals volledig demente ouderen, ouderen met 
bepaalde beperkingen, ouderen die nog thuis wonen etc. Deze waren alleen geen prior-
iteit.
Door het project heen is ook het doel redelijk wat veranderd. Dit begon als simpelweg 
een manier vinden om audioboeken beschikbaar te maken voor oudere. Uiteindelijk 
werd het doel om ouderen in zorgtehuizen te voorzien van een nieuwe vorm van brein 
stimulerende entertainment in de vorm van luisterboeken die ze zouden kunnen gebruik-
en op tijdstippen waar ze zelf aangaven verveeld te zijn of zeer passief gedrag leken te 
vertonen zoals bijvoorbeeld het kijken van televisie.
Aan de hand van dit doel zijn vervolgens de hoofdvraag en bijkomende deelvragen nog 
eens aangescherpt:

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ouderen in zorgtehuizen zo 
veel mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van au-
dioboeken om hiermee vervolgens hun brein en fantasie 
te stimuleren in periodes van verveling en passief ge-
drag?

- Hoe zouden luisterboeken in het dagelijks leven van een oudere of digibeet passen?
- Hoe ziet de huidige infrastructuur voor luisterboeken eruit en waar liggen hier mogelijke 
obstakels voor ouderen en digibeten?
- Hoe kan product design effectief worden ingezet om de obstakels binnen de huidige 
infrastructuur (zo veel mogelijk) te verwijderen?
- Is een digitale of fysieke oplossing beter?
- Hoe speelt audiodesign een rol in de oplossing?
- Zijn er vergelijkbare producten en/of oplossingen voor een gelijksoortig probleem?
- In welke vormen kan ik luisterboeken aanbieden?
- Hoe kan ik het audioboek gebruiken om het brein en de fantasie van de doelgroep nog 
verder te stimuleren?
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Conceptualiseren:
Ideation had een belangrijke rol in dit proces en werd ook gedurende het project geopti-
maliseerd voor efficiëntie door het proces in een flowchart te verwerken.
Vanuit inspiratiebronnen, deskresearch, methodes en interviews werden er vele ideeën 
gebrainstormd. Deze werden vervolgens onderworpen aan een viability test waarbij het 
idee werd onderworpen aan verschillende methodes en testen. 
Op deze manier werden er een aantal ideeën geselecteerd die potentie hadden om 
verder uitgewerkt te worden naar een proof of concept. Hieruit ontstond uiteindelijk het 
eerste concept, De Luisterhoek. 
De Luisterhoek zou een hoek worden in een zorgtehuis waar ouderen samen zoud-
en kunnen gaan zitten om naar een luisterboek te luisteren, geïnspireerd door hoe dit 
vroeger gebeurde met hoorspellen.
Echter bleken er al snel meerdere obstakels te zitten in dit concept. Hiernaast werd er 
getest of het sociale aspect van deze hoek een daadwerkelijke meerwaarde had. Iets 
wat uiteindelijk niet het geval bleek, waardoor dit concept uiteindelijk geschrapt werd.
Hierna werd er nog eens opnieuw goed gekeken naar al het uitgevoerde onderzoek en 
de resultaten. Aan de hand hiervan werden het doel en de hoofdvraag nog een laatste 
keer goed aangescherpt waarna ik aan het volgende concept begon, wat uiteindelijk 
het proof of concept is geworden.

Methodes:
Er werden tijdens het onderzoek verschillende methodes ingezet voor verschillende rede-
nen. De methodes hadden voornamelijk een grote rol in het valideren van ideeën waarbij 
ze werden ingezet om de ideeën te testen en het ontwerpproces te ondersteunen. Zo 
werden er onder andere gebruik gemaakt van Day in the Life, Best-Good-Bad practices, 
Moodboards, Schetsen, Paper prototypes en Scenario’s.
De methodes hielpen mij uiteindelijk om het doel aan te scherpen en samen met ideation 
tot het uiteindelijke proof of concept te komen. 
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gebruikt zouden worden, in een ideale situatie zou dit gebeuren via bestaande distribi-
teurs van luisterboeken waarbij een NFC-tag die in het boek geplakt kan worden gelinkt 
wordt met het luisterboek via de app. Hier werd een scenario voor gemaakt met een 
beschrijving hoe dit zou werken.

Uiteindelijk werd er aan de hand van enkele eerder gemaakte scenario’s die een User 
Journey gecreëerd om de werking van de Boekenspeler goed te kunnen tonen.

Proof of Concept:
Het uiteindelijke proof of concept is een luisterboek afspeler die ouderen in staat stelt 
om op zelfstandige wijze audioboeken te luisteren genaamd De Boekenspeler. Op deze 
manier stelt de Boekenspeler de ouderen in staat om het brein en fantasie te stimuleren 
via luisterboeken.
Hiernaast heeft de Boekenspeler een functie waarbij de gebruiker na elk hoofdstuk een 
vraag gesteld zal krijgen over het verhaal waar zij op kunnen antwoorden. Hierbij zal de 
gebruiker goed moeten terugdenken over wat hij/zij net gehoord heeft. Dit is vergelijk-
baar met onderzochte geheugenspelletjes die al gebruikt worden om dementie en men-
tale achteruitgang tegen te gaan.
Voor het proof of concept zijn verschillende ontwerpstappen ondernomen. Zo is al-
lereerst de functie voor de vragen ontworpen door verschillende criteria te stellen aan 
de vragen die gesteld konden worden en deze te verwerken in scenario’s en een flow-
chart. Dit werd vervolgens getest met een soort WoZ methode, waaruit positieve resul-
taten kwamen.
Vervolgens werd er nagedacht over de Interface en verschillende functies. Hier werden 
een aantal ontwerpeisen voor gesteld aan de hand van voorgaand onderzoek:

- De interface zal intuïtief gemaakt worden, wat betekende dat het gebruik en de func-
ties van het product zoveel mogelijk vanzelfsprekend moesten zijn voor de eindgebruiker 
met weinig tot geen benodigde uitleg.
- De interface zal modulair gemaakt worden, wat inhoud dat het product zoveel mogelijk 
aanpasbaar is naar de wensen en capaciteiten van de eindgebruiker.

Om aan deze eisen te voldoen zijn er een aantal testen gedaan en op basis hiervan en 
voorgaand onderzoek zijn er vervolgens ontwerpbeslissingen genomen. Zo is er met de 
doelgroep getest welke knoppen het meest intuïtief werden gevonden voor bepaalde 
functies, zijn er UX design principes toegepast en is er nagedacht over het selecteren 
van het boek gebaseerd op voorgaand onderzoek en inspiratiebronnen.

Vervolgens werd het uiterlijk van de Boekenspeler ontworpen. Hierbij werden opnieuw 
een aantal ontwerpeisen gesteld aan de hand van voorgaand onderzoek:
- Het product moest modern ogen, simpel strak en licht om rust te behouden.
- Het product moest nostalgische elementen bevatten om het aantrekkelijker en herken-
baar te maken voor de doelgroep, zodat deze niet bang werd om het te gebruiken.
- Het moet tot op zekere hoogte duidelijk zijn waar het product voor bedoelt is.
- De Boekenspeler moet makkelijk te vervoeren zijn, zodat de doelgroep deze kan ge-
bruiken in meerdere ruimtes.

Op basis van deze eisen werden aan de hand van voorgaand onderzoek en een mood-
board aan mogelijke inspiratiebronnen opnieuw verschillende ontwerpbeslissingen ge-
nomen. Zo zouden de materialen hout, wit plastic en detailelementen van staal worden 
gebruikt. Ook werd het design geïnspireerd door de vorm van boeken en zouden er ver-
schillende elementen van oude radio’s in het design verwerkt worden. Als laatste werden 
er nog beslissingen gemaakt over de verwerking van de interface in het design.
Om hierin te itereren werden er verschillende schetsen gemaakt die uiteindelijk ook 
werden uitgewerkt naar photoshop mockups om de materialen duidelijk te weergeven 
en een paper prototype om de vorm beter te kunnen waarnemen en bepaalde functies 
beter te kunnen demonstreren en mogelijk testen.
Als laatste werd er nog nagedacht over de preparatie van de boeken die in de interface 
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Conclusie:
Tijdens dit onderzoek is er gezocht naar een antwoord op de vraag:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ouderen in zorgtehuizen zo veel mogelijk zelfstandig ge-
bruik kunnen maken van audioboeken om hiermee vervolgens hun brein en fantasie te 
stimuleren in periodes van verveling en passief gedrag?

Uit dit onderzoek is uiteindelijk de Boekenspeler ontstaan. Een product waarmee ouder-
en, zoals mijn oma in zorgtehuizen van een nieuwe vorm van entertainment kunnen ge-
nieten om verveling en passief gedrag tegen te gaan terwijl ze hun brein actief houden 
en vrijwel onbewust werken aan een betere mentale gezondheid. Op deze manier zullen 
ouderen met dit concept kunnen genieten van een hogere levensstandaard.
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Deskresearch
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Waarom Ouderen:
Om te beginnen is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd tot in-
middels 3,4 miljoen in 2020. Dit is in vergelijking met de totale bevolking bijna 20%. Hierbij 
waren nog ruim 800.000 van deze groep boven de 80, bijna 5% van de totale bevolking. 
[1]
Deze groei van ouderdom zorgt ervoor dat bestaande zorg- en bejaardentehuizen 
momenteel overvol zitten met inmiddels een flink tekort aan personeel wat de komende 
jaren waarschijnlijk nog zal oplopen. [2] [3] [4]
Om alleen al deze last wat te verkleinen kan het goed zijn om ouderen een vorm van 
entertainment aan te bieden die zij zelfstandig kunnen gebruiken.
Uit mijn uitgevoerde onderzoek, zoals interviews, bleek ook dat de ouderen in zorgtehu-
izen inmiddels al vaak aangeven dat ze niks of niet veel doen. Er is ook veel onderzoek 
dat aanwijst dat dit hetzelfde geval is in andere plekken. [5] [6] [7] Ze vervelen zich dus 
op verschillende momenten van de dag en een nieuwe vorm van entertainment die ze 
tijdens deze momenten zelfstandig kunnen gebruiken kan deze verveling verlichten. 

Waarom Luisterboeken:
Er zijn 5 belangrijke redenen waarom luisterboeken voor ouderen belangrijk zijn en een 
goede vorm van entertainment om voor hen beschikbaar te maken:

1. Ouderen zijn al bekend met het concept boeken.
Over het algemeen hebben ouderen in hun leven wel een boek gelezen en weten ze wat 
een boek is en hoe het werkt. Velen zullen ook wel eens hebben voorgelezen of iemand 
heeft wel eens voor hen voorgelezen. Dit zorgt ervoor dat het concept luisterboeken niet 
vreemd is voor ouderen, in tegenstelling tot andere vormen van moderne media zoals 
bijvoorbeeld videogames, YouTube video’s, apps etc.

2. Luisterboeken kunnen nostalgie oproepen.
Dit kan natuurlijk op meerdere vlakken gebeuren, zoals een boek uit de jeugd van de 
oudere kunnen “herlezen”. Maar ook vanwege het feit dat vele ouderen vroeger op de 
radio naar zogenaamde hoorspellen luisterden met familie. Of zelfs door het feit dat de 
boeken herinneringen kunnen oproepen met mogelijk herkenbare gebeurtenissen of een 
protagonist waarin de oudere zich goed kan verplaatsen.
Onderzoek laat zien dat nostalgie beleven belangrijk is voor ouderen, vooral bij bijvoor-
beeld beginnende dementie. [8] [9] [10] [11]

3. Luisterboeken vormen een extra vorm van (gewilde) entertainment.
Ouderen gaven in verschillende uitgevoerde interviews vaak aan dat ze het gevoel heb-
ben hele dagen niks te doen en zich vervelen. Dit alleen geeft al aan dat er niet genoeg 
entertainment en prikkelingen zijn op een dag voor deze ouderen. Verschillende studies 
en artikelen tonen dit ook aan. [5] [6] [7]
Hiernaast gaven de ouderen aan interesse te hebben in het proberen van luisterboeken, 
waarvan sommige zelfs zonder hier direct om te vragen. Er is dus zeker een interesse in 
deze vorm van entertainment.

4. Luisterboeken hebben al een solide bestaande infrastructuur.
De infrastructuur die luisterboeken op dit moment hebben is groter dan ooit en nog altijd 
groeiende. Bijna elk beetje bekend boek heeft wel een luisterboek versie en met sub-
scriptie services als Audible van Amazon, Storytel, Bookbeat en nog veel meer is het nu 
nog makkelijker om deze te gebruiken. Geen mp3’s of CD’s meer maar een soort Netflix 
voor luisterboeken.
Hiernaast heb je verschillende online retailers die de luisterboeken aanbieden zoals bol.
com die hiervoor hun eigen infrastructuur hebben. Als laatste is er tegenwoordig ook al 
de digitale bibliotheek waar men net als een normale bibliotheek kan “lenen” en deze 
kan luisteren. Dit kan gewoon met een lidmaatschap voor de gewone bibliotheek.

5. Luisterboeken houden het brein actief en activeren het brein op andere manieren 
dan andere media.
Boeken worden al langer gezien als goed voor het brein en de ontwikkeling hiervan. 
Lezen zou volgens onderzoek vele voordelen hebben, zoals het versterken van connec-
ties in ons brein, het tegengaan van leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang, het 
verminderen van stress, verbeteren van geheugen en concentratie en er zijn zelfs studies 
die boeken linken met langer leven. [12] [13] [14] [15]
Inmiddels zijn er studies die bevestigen dat luisterboeken tot op zekere hoogte deze zelf-
de eigenschappen hebben. [16] [17] [18]
Bij het lezen van boeken moet het brein anders handelen dan bij andere media. Zo wordt 
bij televisie bijvoorbeeld alles qua fantasie wordt voor je gedaan, je krijgt beeld en gelu-
id . Je hoeft hierbij bijna niet na te denken en voornamelijk alleen te kijken en luisteren. 
Bij luisterboeken wordt dit anders. Zoals bij normale boeken moet je bij luisterboeken je 
fantasie gaan gebruiken en je beroepen op herinneringen om beschrijvingen van lo-
caties, personen, gebeurtenissen etc. voor je te zien. Dit zorgt ervoor dat ouderen met 
deze vorm van media hun brein actiever zullen houden en actief hun herinneringen 
zullen blijven ophalen. Als laatste blijken luisterboeken ook meer te prikkelen en meer 
emoties op te roepen dan bijvoorbeeld film en televisie. [19] Door de oudere op deze 
manier meer te prikkelen en actief te houden zal zijn/haar levenskwaliteit mogelijk ver-
hoogd worden en hiernaast suggereren studies dat dit mogelijk kan helpen tegen bi-
jvoorbeeld dementie. [20]

Vooral deze laatste reden werd een zeer belangrijke reden in het project en ook zeer 
bepalend voor het doel en de richting waarin het project uiteindelijk genomen werd.
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Afbakening



           Pg. 26      Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 27  
  

Doelgroep:
 
In het begin van het onderzoek werd de doelgroep breed gehouden en betrof deze 
gepensioneerden die zowel thuis zaten als in zorgtehuizen, demente personen en zelfs 
digibeten.
Al snel werden de digibeten en demente personen uit de doelgroep verwijderd. Dit 
werd gedaan om meer focus aan te brengen in het designproces. Deze groepen zijn te 
groot en te divers om rekening mee te houden en zorgde voor een vermi nderde focus. 
Dementerende ouderen kregen echter wel een kleinere rol en er werd zoveel mogelijk 
rekening gehouden met deze groep waar mogelijk, maar dit was niet de primaire doel-
groep.
Gedurende het  project werd deze doelgroep langzaam nog meer gefocust. Zo werd 
allereerst de leeftijd flink verhoogt richting de 75 en hoger, omdat er gezien werd dat 
vóór deze leeftijd mensen nog veel activiteiten konden doen en bepaalde technolo-
gieën ook nog redelijk konden leren gebruiken.
Er werd tot nog toe veel gefocust op zowel ouderen thuis als ouderen in zorgtehuizen. 
Om meer focus te creëren werd hier uiteindelijk een keuze in gemaakt. Er werd gekozen 
voor ouderen in zorgtehuizen, omdat deze een duidelijk tijdstip hadden waarin ze de 
luisterboeken goed konden gebruiken en met het product een stukje zelfstandigheid en 
keuze mogelijkheid terug zouden krijgen. Iets wat veel ouderen in de zorgtehuizen ti-
jdens interviews aangaven te hebben verloren.

Doel en Hoofdvraag:
Het initiële doel van dit project was om simpelweg audioboeken beschikbaar te maken 
voor ouderen op zo’n manier dat zij deze tot zover mogelijk zelfstandig konden gebruik-
en. Echter is dit doel tijdens het onderzoek wat gaan veranderen en uit gaan breiden, 
voornamelijk omdat tijdens het onderzoek naar de reden waarom de audioboeken zo 
belangrijk zouden zijn voor de ouderen er veel nieuwe inzichten naar boven kwamen.
Het doel verschoof uiteindelijk meer richting het mentale welzijn van de ouderen, iets wat 
zeer goed aansloot bij mijn eigen motivatie en positionering als ontwerper. De luister-
boeken bleken in veel verschillende aspecten een positieve invloed te hebben op zowel 
de mentale gesteldheid als het brein van de ouderen. Hiernaast kwamen er echt spec-
ifieke tijden naar voren waarin de audioboeken goed konden worden ingezet, zeker bij 
ouderen die reeds in zorgtehuizen zaten en waar al veel van hun persoonlijke controle, 
keuzes en zelfstandigheid in de loop van de dag werden ingevuld of weggenomen door 
het zorgtehuis en de zorgverleners (natuurlijk met goede bedoelingen). 
Het uiteindelijk doel werd om ouderen in zorgtehuizen te voorzien van een nieuwe vorm 
van brein stimulerende entertainment in de vorm van luisterboeken die ze zelfstandig 
zouden kunnen gebruiken op tijdstippen waar ze zelf aangaven verveeld te zijn of zeer 
passief gedrag leken te vertonen zoals bijvoorbeeld het kijken van televisie.
Aan de hand van dit doel is vervolgens de laatste hoofdvraag voor het onderzoek aang-
escherpt en geformuleerd:

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ouderen in zorgte-
huizen zo veel mogelijk zelfstandig gebruik kunnen 
maken van audioboeken om hiermee vervolgens hun 
brein en fantasie te stimuleren in periodes van verve-
ling en passief gedrag?
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Deelvragen:
Om de hoofdvraag te beantwoorden en om tot een goed concept te komen werden er 
meerdere deelvragen geformuleerd die beantwoord moesten worden tijdens het onder-
zoek en ontwerpproces. Hieronder volgen een aantal van de belangrijkere deelvragen 
die beantwoord moesten worden:

- Hoe zouden luisterboeken in het dagelijks leven van een 
oudere of digibeet passen?
- Hoe ziet de huidige infrastructuur voor luisterboeken eruit 
en waar liggen hier mogelijke obstakels voor ouderen en 
digibeten?
- Hoe kan product design effectief worden ingezet om de 
obstakels binnen de huidige infrastructuur (zo veel mogeli-
jk) te verwijderen?
- Is een digitale of fysieke oplossing beter?
- Hoe speelt audiodesign een rol in de oplossing?
- Zijn er vergelijkbare producten en/of oplossingen voor 
een gelijksoortig probleem?
- In welke vormen kan ik luisterboeken aanbieden?
- Hoe kan ik het audioboek gebruiken om het brein en de 
fantasie van de doelgroep nog verder te stimuleren?

Stakeholders:
Tijdens het onderzoek heb ik zoveel mogelijk stakeholders in kaart gebracht door deze 
op te schrijven in een stakeholder lijst. Deze heb ik vervolgens verdeeld in 4 categorieën:

- Directe gebruikers (De voorgenomen doelgroep en even-
tuele groepen hierbinnen die zelf gebruik maken van het 
product.)
- Secondaire directe gebruikers (Niet de doelgroep, maar 
mogelijke groep die ook zelf gebruik kan maken van het 
product.)
- Indirecte gebruikers (Groep die mogelijk in aanraking kan 
komen of hulp kan bieden bij het gebruik van het product 
aan de directe doelgroep.)
- Providers (Waar de luisterboeken en bestaande infra-
structuur vandaan komt, die mogelijk gebruikt kan worden 
voor het product.)

De directe gebruikers betreft natuurlijk de ouderen in zorgtehuizen, maar hierbij kan men 
ook denken aan ouderen die nog zelfstandig wonen, ouderen met fysieke beperkingen 
en dementerende ouderen.
Bij secondaire directe gebruikers kan men denken aan personen waar niet direct aan 
gedacht is maar die het product mogelijk wel goed zouden kunnen gebruiken zoals digi-
beten, mentaal en fysiek gehandicapten en zelfs enthousiastelingen van audioboeken.
Indirecte gebruikers zijn bijvoorbeeld mensen als de verzorgers in de zorgtehuizen die 
het product aan de directe gebruikers aanbieden of de familieleden en vrienden van de 
oudere.
En als laatste de providers als Audible, Storytel en andere luisterboek distribiteurs waar 
bestaande luisterboeken vandaan kunnen worden gehaald. 
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Interviews
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Interviews Ouderen:
Uit de interviews met de ouderen kwamen meerdere interessante inzichten. Om te begin-
nen werden er interviews uitgevoerd om de interesse van ouderen te pollen met betrek-
king tot luisterboeken. Deze bleek hierbij goed aanwezig te zijn met zelfs meerdere ou-
deren die aangaven dat ze hier al eerder aan hadden gedacht. Veel ouderen die graag 
luisterboeken wilden luisteren vertelden mij dat zij graag weer boeken zouden lezen 
zoals zij vroeger deden maar dit niet meer konden door eventuele lichamelijke beperkin-
gen met bijvoorbeeld handen, motorische vaardigheden of ogen die slechter worden.
Ook werd er gevraagd waarom de ouderen nu nog geen audioboeken luisterden. Vele 
gaven aan dat dit kwam door de moderne technologie die ze hiervoor zouden moeten 
gebruiken.
Hiernaast werd gevraagd wanneer ze deze luisterboeken zouden willen gebruiken. Buit-
en het zorgtehuis bleek dit vaak te zijn wanneer de oudere met iets anders bezig was, 
zoals schoonmaken van het huis of puzzelen, of in bed voordat ze gingen slapen. Bij 
mensen in zorgtehuizen werd echter meer aangegeven dat ze het graag zouden willen 
gebruiken wanneer ze vrije tijd hadden en “niks te doen hadden”. Er werd in de inter-
views met ouderen in de zorgtehuizen vaak door ze aangegeven dat ze de hele dag niks 
deden. Ze hadden ’s middags wel vaak een vorm van dagbesteding, maar zeker ’s och-
tends en ’s avonds, tussen de maaltijden in, deden de ouderen vaak niks naast TV kijken 
in hun kamer. Dit was een resultaat wat ook voortkwam uit de later uitgevoerde Day-In-
The-Life methode en desk research bevestigde dat dit probleem niet gelimiteerd was tot 
de specifieke zorgtehuizen waar ik interviews heb uitgevoerd. [21][22][23]
Latere interviews werden vaak gedaan na uitgevoerde testen waar vaak een soort 
gesprek ontstond. Hier kwamen nog een aantal interessante inzichten naar boven, zoals 
het feit dat de ouderen uit zichzelf de audioboeken vergeleken met hoorspellen die zij 
vroeger op de radio hoorden, dat ze gretig waren de voorgelegde audioboeken verder 
te luisteren of dat ze niet hadden verwacht dat de kwaliteit zo hoog zou zijn.

Interview Myrte Thoolen:
Myrte Thoolen is een UX design researcher die voornamelijk ontwerpt voor dementeren-
de ouderen. Zo heeft ze onder andere het project Sentic gecreëerd, een interface con-
cept voor een muziekspeler voor dementerende ouderen. De Sentic muziekspeler werd 
uiteindelijk een belangrijke inspiratiebron voor mijn eigen concept nadat deze tot mijn 
attentie was gebracht door een leraar tijdens de onderzoeksmarkt. Ik had hierom een 
aantal vragen over het tot stand komen van de uiteindelijke interface. 
Tijdens een kort interview kon ik een aantal vragen stellen over hoe het Sentic project 
precies in elkaar zat en hoe het tot stand was gekomen. Hierbij vertelde zij mij hoe mod-
ulariteit een belangrijke rol speelde in het design en dit met de gebruiker kon meegroe-
ien aan de hand van zijn/haar level van dementie. Hiernaast liet zij me weten hoe ze 
de interactie had ontworpen met het product met verschillende testen waarbij ze de 
ouderen goed observeerde om natuurlijke bewegingen voor verschillende interacties te 
ontdekken.
Hiernaast werd er nog wat besproken over het design van de Sentic music player. De 
interface hiervan was bijvoorbeeld met opzet heel simpel neergezet met een minimalis-
tisch en rustgevend design om zo mogelijke verwarring en overstimulatie bij de ouderen 
te voorkomen.
Dit interview gaf mij meer inzichten in het ontwerpen voor mijn doelgroep en tevens in-
spiratie voor het gebruik van methodes en testen om een goede, duidelijke interface te 
bereiken.



           Pg. 34       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 35  
  

Case studies &
Inspiratie
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Producten:
Tijdens het onderzoek ben ik op zoek gegaan naar verschillende bestaande producten 
voor dementerenden en ouderen. Al snel vond ik hierbij een aantal interessante pro-
ducten die mij goede inzichten konden bieden, voornamelijk wat betrof interfaces en 
bepaalde benodigdheden binnen de doelgroep. Hierin waren vooral de verschillende 
radio’s en muziekspelers voor ouderen en dementerende heel interessant, aangezien dit 
natuurlijk ook een apparaat is dat audio afspeelt en dus veel overeen zou hebben met 
een mogelijk product voor luisterboeken. 
Op een aantal van deze producten is uiteindelijk ook de best-good-bad practices meth-
ode toegepast om ze eens goed onder de loep te nemen en zo nog meer inzichten te 
vergaren in het designen van een mogelijk product voor ouderen.

One Button RadioBBrain dementie radio

Seki Easy Plus Universele afstandbediening

Seniorentelefoon met druktoetsen

Oer muziekspeler

Interactieve knuffelkat

De Efteling:
In de Efteling zijn vele voorbeelden te vinden van verhaalvertelling door middel van au-
dio. Denk hierbij aan de verhalen uit het sprookjesbos, die vaak worden vergezeld met 
een setting uit het verhaal gevuld met animatronica, pre-shows in verschillende attrac-
ties en natuurlijk de sprookjesboom.
Ik heb dus een case study uitgevoerd over de manieren waarop de Efteling deze verh-
alen verteld en wat zij hierbij toevoegen om deze immersiever te maken. Hiervoor werd 
nu specifiek de Efteling gekozen, om dit niet te breed te maken, het een park is dat ik 
zelf goed kon bezoeken en omdat dit als één van de beste parken wordt gezien als het 
komt op storytelling. Echter hadden andere parken, zoals bijvoorbeeld de Disney parken 
natuurlijk ook gekund.
De belangrijkste conclusies die voortkwamen uit deze case study, was dat veel van de 
verhalen werden vergezeld door een animatronische setting of verteller. Dit zorgde voor 
een visueel element waar mensen op konden focussen terwijl zij luisterden naar het ver-
haal en zorgde er vaak voor dat de verteller van het verhaal een sterkere persoonlijkheid 
kreeg waardoor mensen goed bleven luisteren.
Vanwege onder andere deze bevindingen heb ik gespeeld met het idee om visuele of 
zintuigelijke elementen toe te voegen aan het product. Echter stootte ik hierbij op een 
aantal problemen. Om te beginnen waren eigenlijk alle settings en animatronische 
beelden gekoppeld aan één specifiek verhaal, met de exceptie van de sprookjesboom. 
Men wil natuurlijk meerdere luisterboeken kunnen luisteren op één apparaat, dus werd 
dit al moeilijk. Hiernaast waren dit ook hele korte verhalen, waarbij één setting heel goed 
een groot deel van het korte verhaal kon illustreren.
Toen uiteindelijk het doel duidelijker werd, bleek het illustreren van het verhaal op een 
bepaalde manier ook nog eens averechts te staan op dit doel wat juist weg wilde van 
het illustreren van het verhaal om zo het brein en de fantasie van de ouderen te activer-
en.
Echter wist ik nog een goede conclusie te trekken wat betrof interactie met de sprook-
jesboom. De sprookjesboom vroeg tijdens zijn verhalen vaak wat vragen aan de luister-
aars, die deze vervolgens keurig beantwoorden terwijl de sprookjesboom die helemaal 
niet kon horen. Dit inzicht werd uiteindelijk meegenomen in het uiteindelijke concept.

De sprookjesboom, sprookjesbos, Efteling Hugo, Vila Volta, Efteling
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Audioboek platformen:
Om meer informatie te krijgen over de bestaande infrastructuur van audioboeken en de 
verschillende functies die normaal bij de besturing van audioboeken gebruikt worden 
heb ik meerdere audioboek platformen onderzocht. Zo heb ik onder andere Audible, 
Storytel en Bookbeat hierbij onderzocht. 
Ik heb alle apps een tijdje gebruikt om een gevoel te krijgen voor de flow van de luister-
boeken en de interface die de applicaties gebruikte. 
Hiernaast maakte ik een lijst van functionaliteiten die geïmplementeerd zouden moeten 
worden in een mogelijk product voor ouderen. Dit hielp mij later veel bij het ontwerpen 
van het proof of concept.
Uiteindelijk heb ik nog gekeken hoe, in de toekomst, het proof of concept gebruik zou 
kunnen maken van één van deze audioboek platformen.

Hoorspellen:
Tijdens de interviews en tests werd er vaak gesproken over hoorspellen. Eén van de 
hoorspellen die hierbij naar voren kwamen waren de hoorspellen over Paul Vlaanderen. 
Dit was een Nederlandstalige hoorspelserie, gebaseerd op Paul Temple van de Engelse 
schrijver Francis Durbridge. [24] Een aantal ouderen gaven aan dat ze dit vroeger op de 
radio luisterden.
Ik besloot zelf een deel van de serie te beluisteren om hier een beter beeld van te krijgen 
en het mogelijk te kunnen vergelijken met de audioboeken.
Het bleek wel wat anders dan normale audioboeken. Er werd echt geacteerd in plaats 
van voorgelezen, met meerdere acteurs en ook een hoop geluidseffecten. Locaties, 
voorwerpen, personen etc. werden ook niet beschreven en moesten afgeleid worden 
vanuit de context van de situatie of de dialoog van de karakters.
Tijdens mijn onderzoek naar de hoorspellen kwam ik veel afbeeldingen en foto’s tegen 
van families die vroeger samen rond de radio zaten om naar deze verhalen te luisteren. 
Ik vond deze afbeeldingen zeer interessant en inspirerend, zeker als nostalgisch element.
Vooral dit idee van families rond de radio om hoorspellen te luisteren werd uiteindeli-
jk een sterke inspiratiebron voor mijn eerste concept en uiteindelijk ook tot op zekere 
hoogte voor het proof of concept.

Nostalgische & interactieve elementen in 
zorgtehuizen:
In de zorgtehuizen die ik heb bezocht waren altijd ruimtes aanwezig die ingericht waren 
met nostalgische of interactieve elementen. Dit betrof dingen als een nostalgisch ke-
ukentje, een nostalgische woonkamer, nostalgische meubels verspreid over de hallen, 
verschillende interactieve werken zoals een muur met dieren met verschillende vachten 
of een geurmuur en meer. De interactieve elementen werden voornamelijk ingezet als 
verrijking voor de ouderen en de nostalgische elementen waren vaak aanwezig voor 
geruststelling. Eerder onderzoek vanuit mijn desk research had ook al aangegeven dat 
nostalgische elementen vaak een belangrijke factor speelde in zorgtehuizen om de ou-
deren hier op hun gemak te laten voelen. [25][26]
Deze nostalgische elementen waren ook al eerder vaak terug te vinden in de producten.
Het feit dat deze elementen zoveel werden gebruikt in de tehuizen, gecombineerd met 
mijn onderzoek naar de positieve effecten van nostalgische elementen in zorgtehuizen 
nam ik mee in het designproces van het uiteindelijke proof of concept met het voorne-
men om hier ook nostalgische elementen in te verwerken.
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Sentic muziek speler:
Deze muziekspeler, ontwikkeld door Myrte Thoolen, is een muziekspeler die speciaal 
ontworpen is voor ouderen met ontwikkelende dementie. Het doel van de muziekspeler 
was om een interface te creëren waar een persoon met dementie zelfstandig mee over-
weeg kon. Hiernaast zou de interface aangepast kunnen worden aan het niveau van de 
oudere met verschillende interface modules die vervangen konden worden. Veel van het 
onderzoek omtrent de muziekspeler focuste ook op het creëren van een interface geba-
seerd op natuurlijke en intuïtieve handelingen die voor de oudere makkelijk te verbinden 
zijn aan de uit te voeren actie zoals het starten van het apparaat, veranderen van vol-
ume of doorspoelen van een nummer. [27]
De Sentic muziek speler bleek uiteindelijk een zeer goeie bron van inspiratie en onderzo-
ek voor het ontwerpen van de interface omtrent mijn uiteindelijke proof of concept.

Breintraining voor ouderen:
Er bestaan al veel producten die ouderen kunnen gebruiken om hun brein te trainen en 
actief te houden. Ik heb hier een aantal van opgezocht en geanalyseerd.
Hier kwam naar voren dat veel van deze trainingen focussen op geheugen spelletjes. 
Onder andere door deze te analyseren kreeg ik het idee om ook een vorm van geheu-
gen training ook toe te passen op de luisterboeken om zo het brein van de gebruiker 
nog meer te stimuleren. Dit viel mooi in lijn met het uiteindelijk gestelde doel.

Andere inspiratiebronnen:
Naast de eerder genoemde inspiratiebronnen waren er nog vele anderen die een minder 
grote rol speelde in het uiteindelijke ontwerp, maar natuurlijk wel in het iteratieproces. 
Zo werd er bijvoorbeeld op een gegeven moment veel gekeken naar verschillende vor-
men van experience design. Hierbij werd gekeken naar onder andere 4DX cinema’s, 
performative arts, interactieve experiences uit onder andere het kinderboekenmuseum 
en zelfs een aantal van mijn eigen experience designs uit de loop van mijn opleiding.
Afstudeerwerken werden ook gebruikt als inspiratiebronnen. Deze hadden vaak geen 
directe correlatie met mijn project, maar verschillende testen en voorbeelden van proto-
typen werden hier wel vandaan gehaald.
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Methodes
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Day in the life:
Om te onderzoeken waar en hoe luisterboeken zouden passen in het leven van ouder-
en heb ik hen allereerst in een interview gevraagd om een typische dag te beschrijven. 
Dit deed ik destijds voor zowel ouderen die in een zorgtehuis wonen en ouderen die nog 
thuis wonen.
Hiernaast heb ik een dag meegelopen in het zorgtehuis waar mijn oma was gehuisves-
tigd. Dit zorgtehuis viel onder de branch Thebe, waaronder 23 verschillende woonzorg-
centra in Brabant vallen. Door hier een typische dag mee te lopen kreeg ik snel meer 
inzicht over hoe een grote groep ouderen in een zorgtehuis een typische dag doorloopt. 
Ook dit werd meegenomen in het resultaat voor de typische gemiddelde dag, natuurlijk 
alleen voor ouderen in zorgtehuizen.
Uiteindelijk zorgde deze methode er voor om inzicht te verkrijgen in de tijdperiodes 
waarin de luisterboeken beluisterd zouden kunnen worden. Dit hielp uiteindelijk bij het 
bepalen van het precieze doel van het project en het ontwerpen van het concept.

Best, Good en Bad practices:
Eén van de methodes die ik veel losliet op mijn inspiratiebronnen was best, good en bad 
practices. Deze methode hield in dat ik bestaande producten en inspiratiebronnen voor 
mijn ideeën analyseerde op goede en slechte aspecten. Dit zorgde voor veel inzichten 
die ik goed kon gebruiken in het designproces van het proof of concept.

Moodboards:
Er werden vaak moodboards gemaakt om bepaalde inspiratiebronnen bij elkaar te 
zetten en zo trends te ontdekken. Dit is bijvoorbeeld in het uiteindelijke proof of concept 
gedaan om tot een goede materiaalkeuze te komen, maar werd hiervoor ook al gedaan 
om de vormgeving voor bepaalde ideeën te bepalen en het brainstorm proces te bevor-
deren.
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Schetsen:
Om ontwerpen voor ideeën die ik in mijn hoofd had op te slaan of duidelijk te maken aan 
derden maakte ik hiervan schetsen. Dit konden gedetailleerde schetsen zijn, maar ook 
vlugge schetsen om een concept uit te leggen.
Deze schetsen zorgde vaak voor betere feedback, omdat ik het idee beter kon voorleg-
gen aan derden door ze een afbeelding te laten zien van het idee.
Ook hielpen ze bij het genereren van scenario’s en het spotten van eventuele design-
flaws. Ik kon zo ook snel door verschillende iteraties van een product idee gaan.

Paper Prototypes:
Als ideeën ver viable leken te zijn wilde ik ze graag tastbaarder maken en in 3D verw-
erken om de viability verder te testen en een goed eerste idee te kunnen krijgen over 
de vormgeving. Daarom werden er van sommige ideeën paper prototypes gemaakt. Dit 
hield in dat ik met karton het product dat ik had geschetst in elkaar knutselde.
Hierbij kon ik de ontwerpen die ik in mijn hoofd had nog beter uitwerken en checken of 
deze daadwerkelijk konden werken. Maar ook werkte dit goed om sommige interacties 
met het ontwerp goed te testen en duidelijker te kunnen presenteren aan derden.

Scenario’s:
Het maken van scenario’s was een belangrijke stap in het iteratieproces die gebruikt 
werd om de viability van verschillende ideeën verder te testen, de werking van het idee 
in kaart te brengen en te valideren en mogelijke obstakels te vinden en vermijden. Zo 
werden aan de hand van de scenario’s verschillende testen opgezet, oplossingen ge-
zocht voor mogelijke obstakels en zelfs verschillende ideeën geschrapt.
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Conceptualiseren
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Ideation:
Tijdens het iteratieproces is eerst begonnen met het brainstormen van ideeën aan de 
hand van het uitgevoerde onderzoek, en inspiratiebronnen.
Ik begon hier al vrij vroeg mee in het proces, maar dit ging nogal chaotisch. Om Ef-
ficiënter ideeën te genereren en valideren maakte ik een flowchart waarin ik mijn 
bestaande workflow wist te optimaliseren. Op deze manier zorgde ik ervoor dat ik niet 
op momenten stootte waarin ik niet wist wat ik kon doen als vervolgstap om het design-
proces voort te zetten. Hiernaast zorgde het voor een efficiëntere manier van werken, 
omdat ik niet op de feiten vooruit ging lopen met ideeën, zoals te vroeg beginnen met 
bepaalde methodes. Iets wat ik identificeerde als een valkuil bij mijn eerste ideeën.
Uiteindelijk is er een hele lijst aan ideeën langs gekomen:

- Een luisterboek radio.
- Een luisterboek applicatie met een interface speciaal ontworpen voor ouderen.
- Een voorleesgroep voor ouderen.
- Een luisterboek, geïmplementeerd in een gewoon boek.
- Een audioboek cursus voor ouderen om de bestaande apps te kunnen gebruiken.
- Een audioboek radiostation.
- Een hoek met koptelefoons en luisterboeken in zorgtehuizen.
- Een voorlees experience.
- Een voorlees kamer, de verhalenkamer.
- Een stoel met geïmplementeerde voorleesfunctie.

Deze ideeën werden vervolgens onderworpen aan de verschillende gebruikte methodes. 
Velen van deze ideeën werden hierbij gelijk neergeslagen, sommige werden tot op ze-
kere hoogte verder uitgewerkt en getest en uiteindelijk bleef er een selectie over aan 
ideeën die mogelijk doorgezet konden worden uiteindelijk om tot een proof of concept 
uitgewerkt te worden.

- Een luisterboek radio
- Een luisterboek boek
- Een luisterhoek
- Een verhalenkamer
- Een luisterboek stoel
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De volgende stap:
Nadat de luisterhoek vanwege complicaties geschrapt werd ben ik opnieuw gaan uit-
zoomen en ben ik aan de hand van feedback boven mijn project gaan hangen om al 
mijn onderzoek en resultaten tot nu toe nog eens goed te bekijken. Aan de hand hiervan 
werden het doel en de hoofdvraag opnieuw bekeken en aangescherpt. 
Vanuit deze uitgangspositie besloot ik nog eens kritisch te kijken naar al het voorgaande 
onderzoek en alle ideeën die ik tot nog toe had. Hoe kon ik het doel dat ik nu helder voor 
ogen had bereiken?
Met dit in gedachte, werkte ik naar een volgende concept toe, ontworpen aan de hand 
van het eerder verrichte onderzoek en gegenereerde ideeën.

Eerste concept De Luisterhoek:
De Luisterhoek zou een hoek worden in een zorgtehuis waar ouderen samen zoud-
en kunnen gaan zitten om naar een luisterboek te luisteren, geïnspireerd door hoe dit 
vroeger gebeurde met hoorspellen.
Uiteindelijk kwam ik echter een aantal obstakels tegen, beginnende met het maken van 
scenario’s voor het concept. Zo zouden er vervelende situaties kunnen ontstaan wan-
neer ouderen een ander boek zouden willen luisteren, instellingen zoals volume zouden 
willen aanpassen en meer.
Hiernaast kon het vervelend zijn als een oudere midden in een boek binnenkwam in de 
hoek ging zitten en hierdoor niks van het verhaal begreep of als mensen delen van een 
boek missen, omdat iemand anders zin had om het boek te luisteren op een ander tijd-
stip etc.
Aan de hand hiervan werden er aanpassingen gemaakt aan de hoek om deze persoon-
lijker te maken. Zo werd er gespeeld met het idee om de ruimte aanpasbaar te maken 
naar de wensen van de gebruiker, speakers te verwerken in stoelen waardoor men apart 
zou kunnen luisteren en meer.
Het sociale aspect werd hierdoor echter uiteindelijk in twijfel getrokken en ik besloot om 
te testen of deze daadwerkelijk een meerwaarde had door een groep ouderen bij elkaar 
te zetten en een luisterboek te laten beluisteren.
Hieruit kwam naar voren dat het sociale aspect eigenlijk geen meerwaarde had tijdens 
het luisteren van de audioboeken. Het leidde zelfs af van de luisterboeken en een aantal 
ouderen gaven aan dat ze in deze situatie geen behoefte hadden in het luisteren hi-
ervan. Het werd als achtergrond beschouwt. Het was ook niet het correcte tijdstip om de 
audioboeken aan ouderen aan te bieden aangezien ze zich in sociale situaties vaak niet 
verveelde of passief gedrag vertoonden. Er kwam wel sterk naar voren dat de ouderen 
behoefte hadden om het over de audioboeken te hebben met elkaar na het luisteren. 
Echter werd dit concept aan de hand van de bevindingen geschrapt. 
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Proof of Concept
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De Boekenspeler:
Het Boekenspeler concept is een luisterboek afspeler die ouderen in staat stelt om op 
zelfstandige wijze audioboeken te luisteren.
Dit doet het door middel van een intuïtieve en modulaire interface. Om een luisterboek 
af te spelen hoeft de gebruiker slechts een geprepareerd boek naar keuze bovenop 
de afspeler te leggen, deze zal gescanned worden waarna het luisterboek zal starten 
met afspelen. Hiernaast zijn de knoppen voor de verschillende functies van de afspeler 
vervangbaar. Zo kan men functies weghalen en vervangen op basis van wat de oudere 
het beste begrijpt.
Zoals eerder onderzoek al had aangetoond zijn Luisterboeken op zichzelf al een goede 
manier om het brein en de fantasie te stimuleren om zo de connecties in het brein sterk 
en gezond te houden en zo mogelijk dementie te vertragen of zelfs tegen te houden.
Echter om dit effect nog meer te versterken en het brein en de herinneringen nog wat 
extra te prikkelen heeft de boekenspeler een functie om de gebruiker na elk hoofdstuk 
een vraag te stellen over het verhaal, waar zij vervolgens antwoord op kunnen geven. 
Hierdoor zal de gebruiker goed moeten terugdenken over wat hij/zij net gehoord heeft. 
Dit is vergelijkbaar met de onderzochte geheugenspelletjes die al gebruikt worden om 
dementie en mentale achteruitgang tegen te gaan.

De Vragen:
Allereerst moest het vragengedeelte goed ontworpen worden. Zo moest ik erachter 
komen welke vragen hier gesteld konden worden, hoe het precies zou werken en wat het 
systeem in verschillende scenario’s zou doen. Om te beginnen werden er verschillende 
eisen gesteld aan de vragen die gebruikt konden worden:

- Vraag moet op elk luisterboek toepasbaar zijn
- Vraag moet open zijn om ja, nee antwoorden te vermijden
- Doelgroep moet niet te veel druk ondervinden van de vraag

Vervolgens werden er verschillende vragen gebrainstormed waarna werd gecheckt of ze 
aan de eisen voldeden, uiteindelijk kwam voorlopig deze selectie aan vragen naar vor-
en. Dit zou later nog kunnen worden uitgebreid om de vragen niet te eentonig te maken 
voor de gebruiker: 

- Kunt u vertellen waar dit hoofdstuk over ging?
- Wat vond u het leukste stuk in dit hoofdstuk?
- Kunt u een locatie beschrijven uit dit hoofdstuk?
- Welke karakters kan u zich nog herinneren uit dit hoofdstuk?
- Wat is een leuk detail dat u zich nog kan herinneren uit dit hoofdstuk?
- Wat vond u het minst leuke stuk in dit hoofdstuk?
- Wat was of waren de locaties die voorkwamen in dit hoofdstuk?
- Wat voor gevoel had u bij dit hoofdstuk?

Vervolgens werd de manier waarop de vragen gesteld werden ontworpen en met behulp 
van scenario’s en een flowchart vastgesteld.

Vragen Testen:
Om het concept goed te testen werd er een soort WoZ methode toegepast. Hierbij 
luisterde een oudere om te beginnen naar een fragment van een luisterboek via een 
bluetooth speaker, hierbij werden ze goed geobserveerd om mogelijke opvallende ge-
dragingen nog te noteren. Zo viel bijvoorbeeld dit keer op dat verschillende ouderen veel 
naar de speaker staarde bij het luisteren, iets wat mij nog niet eerder was opgevallen 
toen ik een soortgelijke test had gedaan tijdens voorgaand onderzoek. De speaker werd 
een soort focuspunt. Dit betekende dat de boekenspeler dit ook zou worden en dus een 
goed uiterlijk moest krijgen wat bijvoorbeeld rust uitstraalde voor de ouderen.
Nadat de oudere naar het fragment had geluisterd, werden er een aantal van de vragen 
gesteld om te kijken wat hun respons hierop was. Het bleek een goeie oefening voor de 
ouderen en sommige moesten ook echt even over hun antwoord nadenken.
Wat verassend was, was dat er een aantal ouderen met beginnende dementie tussen 
zaten die toch ineens meer onthielden dan gedacht. Een aantal vragen gingen wel beter 
dan andere, zo waren details moeilijker te onthouden maar gingen namen vaak juist 
weer heel goed. 
Aan het einde van de test werden er nog een aantal vragen gesteld, zoals of de oudere 
het leuk had gevonden om naar het fragment te luisteren en de vragen te beantwoor-
den en of de oudere de test als breinstimulerend had ondervonden. Hier werd bij elke 
test bevestigend op geantwoord.
Al met al was de test een succes met een aantal nieuwe inzichten en de bevestiging dat 
het concept werkte en het ontwerpen kon worden doorgezet.

Interface en functies:
Om te bepalen hoe de interface in elkaar zou zitten werden er een aantal testen gedaan 
en onderzoeken verricht. Om te beginnen werden de verschillende functies die waren 
verzameld vanuit de case studies met audioboek platformen nogmaals goed in kaart 
gebracht en werden functies die onnodig bleken te zijn geschrapt. Dit zorgde voor een 
selectie aan functies waar vervolgens een mogelijke vorm aan werd gegeven voor een 
interface, zoals bepaalde opties voor knoppen of een handeling.
Er werden vervolgens een aantal eisen gesteld aan de interface op basis van het ver-
richte onderzoek. De interface zou ten eerste intuïtief gemaakt worden, wat betekende 
dat het gebruik en de functies van het product zoveel mogelijk vanzelfsprekend moesten 
zijn voor de eindgebruiker met weinig tot geen benodigde uitleg. En als tweede zou de 
interface modulair gemaakt worden, wat inhoud dat het product zoveel mogelijk aan-
pasbaar is naar de wensen en capaciteiten van de eindgebruiker.
Om deze eisen te volbrengen werden er allereerst een hoop variaties van knoppen 
geschetst. Vervolgens werd er aan een aantal ouderen gevraagd welke knoppen zij 
zouden gebruiken bij bepaalde functies en waarom. Dit werd later nog verder getest met 
paper prototypes van verschillende knoppen en ook interessante voorwerpen.
Op basis hiervan zullen er variaties van knoppen voor de functies gecreëerd worden 
die uitwisselbaar zijn, om de ouderen zo te voorzien van een interface die ze kunnen 
begrijpen op hun eigen niveau. Het idee om de knoppen van de interface uitwisselbaar 
te maken kwam vooral van verschillende inspiratiebronnen en het interview met Myrte 
Thoolen. 
Hiernaast werd er, op basis van UX design principes, gezocht naar manieren om feed-
back te geven aan de gebruiker voor bepaalde acties. Zo werd bijvoorbeeld besloten 
dat er een lampje gaat branden wanneer er een boek op de boekenspeler gelegd wordt 
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om aan te geven dat deze gekoppeld is en zullen sommige knoppen een audio queue 
bevatten die aantoont dat de actie is uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bij het doorspoelen.
Het selecteren van het boek doet denken aan een platenspeler. Het was eigenlijk een 
hele logische oplossing. Ouderen zullen altijd een boek kunnen herkennen en hoeven al-
leen maar simpelweg het boek op de Boekenspeler te leggen om deze af te laten spelen.

Ontwerp:
Voor het uiteindelijke product moesten er een aantal designbeslissingen genomen 
worden op basis van verschillende factoren en het faciliteren van de interface. Hiervoor 
had ik om te beginnen zogenaamde designcriteria opgesteld voor de vormgeving:
Allereerst moet het product modern ogen, omdat moderne producten vaak een rustig-
ere en simpeler design hebben zonder al te veel mogelijke afleidingen en versieringen. 
Dit zou goed zijn voor de ouderen die hierdoor zullen kunnen focussen op de interface, 
maar ook omdat er in voorgaande testen gezien werd dat ouderen veel focussen op de 
speaker tijdens het luisteren en een rustig design hun focus zal kunnen behouden. Het 
moest simpel, strak en licht zijn om de rust te bewaren. 
Vervolgens moet het product herkenbare nostalgische elementen bevatten. Dit mani-
festeerde zich voornamelijk in de materiaalkeuze maar ook het design van de speak-
ers. Deze elementen moesten in het design terugkomen, vanwege resultaten uit het 
vooronderzoek die aanwezen dat dit voordelig is voor de doelgroep op meerdere 
manieren. Zo zorgt de herkenbaarheid er bijvoorbeeld voor dat ouderen niet bang zullen 
zijn om het product te gebruiken terwijl bijvoorbeeld een tablet of mobieltje wel eng kan 
zijn. [28][29][30]
Hierna moet tot op zekere hoogte duidelijk zijn waar het product voor wordt gebruikt. 
Hierbij moest ik eigenlijk gelijk denken aan de vormgeving van een boek en kreeg ik de 

ingeving om de typische vorm van een boek te verwerken in het design. Door de speak-
ers die verwerkt zouden worden in het hout zo te gebruiken als een soort abstracte 
bladzijden en daaromheen een chasis te maken ontstond de vorm van een boek waar 
bovenop veel plek was voor de interface. In deze fase kwam eigenlijk een hele hoop bij 
elkaar.
De Boekenspeler moest ook makkelijk te vervoeren zijn. Tijdens de interviews werd er 
namelijk veel door de doelgroep aangegeven dat ze de Boekenspeler zouden willen 
verplaatsen van kamer tot kamer of willen gebruiken tijdens bepaalde activiteiten die in 
verschillende ruimtes plaatsvonden, zoals tijdens het puzzelen, eten en voordat men ging 
slapen.
Om het design goed voor me te krijgen werden er eerst een aantal schetsen gemaakt, 
waarna ik deze schetsen op een simpele manier in photoshop recreëerde met een aan-
tal texturen om een idee te krijgen voor het design samen met de materiaalkeuzes.
Hierin werden nog een aantal iteratiestappen gemaakt, zoals het bepalen van de pos-
itie en vorm van de interface. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken naar de positie van de 
knoppen en hoe er goed aangegeven kon worden waar het boek moest liggen.
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Materiaalkeuze:
De materiaalkeuze voor het uiteindelijke proof of concept is onder andere gebaseerd 
op verschillende oudere radio’s uit de jaren 30-70. Dit werd gedaan om een nostalgisch 
element te verwerken in de materiaalkeuze en het design van het proof of concept. Hier 
werd voor gekozen, omdat dit nostalgische element in het onderzoek vaak terug kwam 
in de tehuizen, de uiteindelijke bedoelde bestemming van het proof of concept, en ver-
schillende producten die al voor de doelgroep bestonden. Hiernaast toonde verschillen-
de gevonden onderzoeken aan dat deze nostalgische elementen konden zorgen voor 
positieve gevoelens, rustgevend konden werken, konden motiveren tot gebruik en meer. 
De herkenbaarheid zorgt er ook voor dat ouderen niet bang zullen zijn om het product te 
gebruiken terwijl bijvoorbeeld een tablet of mobieltje wel eng kan zijn. [28][29][30]
De afbeeldingen van de radio’s werden samengevoegd in een moodboard en hier 
werden verschillende elementen die opvielen in kaart gebracht waaronder de mate-
riaalkeuze.
Hier viel op dat veel van de radio’s gemaakt waren met donker hout, aangevuld met 
meestal wit of gelig plastic (gelig soms door ouderdom, soms als keuze) soms aangevuld 
met koperen of stalen accenten. Zeker de distributieradio, die veel ouderen mij tijdens 
interviews vertelde dat ze vroeger hadden, waren vaak simpele houten dozen met een 
speaker erin.
De materiaalkeuze die uiteindelijk werd gekozen werd dus veel hout als een basis waarin 
speakers verwerkt konden worden met wit plastic elementen voor structuur en contrast 
en staal voor accenten en mogelijk ook voor bepaalde knoppen. Deze drie elementen 
hadden een mooi contrast met elkaar en zullen ervoor zorgen dat het product alsnog 
modern oogt met nostalgische herkenbare elementen.  
In de photoshop designs met de texturen is goed te zien hoe de materiaalkeuzes uitein-
delijk samenkomen in het ontwerp.

Scenario’s:
Er zijn nog een aantal scenario’s gemaakt om eventuele verdere obstakels nog in kaart 
te kunnen brengen en te vermijden, voordat het product daadwerkelijk gemaakt wordt. 

Preparatie van boeken:
Voor de preparatie van de boeken zijn een aantal opties beschikbaar. Zo zouden de 
boeken kant en klaar gekocht kunnen worden in een boekenwinkel, of geleend kunnen 
worden van een bibliotheek, zoals de distributie van boeken op dit moment voor het 
grootste gedeelte ook verloopt.
Echter zou mijn aanbeveling zijn om dit te koppelen aan de bestaande infrastructuur van 
luisterboek applicaties en distribiteurs. Hier zou men via de applicatie een luisterboek 
kunnen koppelen aan een NFC-tag, om deze vervolgens in het desbetreffende boek te 
kunnen plakken.
Deze NFC tag zou vervolgens gescand worden wanneer men het boek op de Boeken-
speler legt. Waarna het audioboek zal worden opgehaald van de distribiteur.
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Customer Journey:
Om het typische gebruik van het proof of concept duidelijker te maken is er nog een 
customer journey gecreëerd in de vorm van een geschetst storyboard.
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Afsluiting
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Conclusie:
Door het uitgevoerde onderzoek en verschillende iteratiestappen is er naar een ant-
woord gezocht op de vraag: 
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ouderen in zorgtehuizen zo veel mogelijk zelfstandig ge-
bruik kunnen maken van audioboeken om hiermee vervolgens hun brein en fantasie te 
stimuleren in periodes van verveling en passief gedrag?

Hierbij ben ik uiteindelijk op het concept, de Boekenspeler, gekomen. De Boekenspeler is 
hierbij een sterk concept om mijn hoofdvraag te beantwoorden en doel te bereiken. 
Door de doelgroep een intuïtief en modulair product aan te bieden voor het afspelen 
van luisterboeken zullen zij zelfstandig in staat zijn om gebruik te maken van dit brein-
stimulerende medium. Hiernaast zal het product het brein nog extra prikkelen door een 
vraag te stellen aan de gebruiker na elk hoofdstuk. 
Het brein van de doelgroep zal dus bij gebruik van het concept goed gestimuleerd 
worden en voorgaand onderzoek al had aangewezen dat dit mentale aandoeningen als 
dementie tegen kan gaan.

Op deze manier zullen ouderen in zorgtehuizen, zoals mijn oma, van een nieuwe vorm 
van entertainment kunnen genieten om verveling en passief gedrag tegen te gaan 
terwijl ze hun brein actief houden en vrijwel onbewust werken aan een betere mentale 
gezondheid. Op deze manier zullen ouderen met dit concept kunnen genieten van een 
hogere levensstandaard.

Aanbevelingen:
De verschillende uitwisselbare interfaces die voor de ouderen beschikbaar kunnen 
worden gesteld kunnen nog wat extra onderzoek gebruiken om zo meer variaties te ver-
krijgen. Dit kan gedaan worden tijdens het proces waarin de Boekenspeler daadwerkelijk 
gerealiseerd zal worden.
Uitgevoerde testen hadden voor nu een wat kleine sample groep waarmee wel een 
aantal conclusies kunnen worden getrokken maar nog niet conclusief mee te zeggen is 
of alle beste variaties hiermee in kaart gebracht zijn. Hiernaast waren een aantal van de 
testpersonen hierbij volwassenen.

Om de ouderen daadwerkelijk een goeie vorm van keuzevrijheid te geven, zal er in het 
zorgtehuis een goede selectie met boeken voor de Boekenspeler beschikbaar moeten 
worden gesteld in bijvoorbeeld een grote boekenkast.
Hiernaast zullen familie, vrienden en verzorgers de oudere ook nog kunnen begeleiden in 
het uitzoeken van een nieuw boek waar nodig.

Om te zorgen voor een daadwerkelijk enorme catalogus aan boeken zouden er afsprak-
en moeten worden gemaakt met distribiteurs. Het product zou hierbij mogelijk zelfs nog 
kunnen worden doorontwikkeld. Zo zou men de Boekenspeler kunnen uitbreiden voor 
gebruik met CD’s of lp’s om muziek af te spelen waar vervolgens misschien vragen over 
worden gesteld, echter zou dit wel eens verwarrend kunnen worden voor sommige ou-
deren. 
Hiernaast zou men het naar de mainstream markt kunnen halen. Als men dan bijvoor-
beeld een fysiek boek koopt, zal daar gratis al een luisterboek NFC in zitten. Deze kan 
men vervolgens scannen met een mobieltje waarna deze de app zal openen en begin-
nen met afspelen. Dit zou ook nog kunnen worden gekoppeld aan andere producten, 
zoals een kleine portabele speaker zonder modulaire interface voor jongere mensen.

Het kan goed zijn voor de oudere wanneer familie, vrienden en verzorgers worden ingeli-
cht over de Boekenspeler en deze geadviseerd worden om de oudere hierover vragen 
te stellen bij bezoek. Dit zal ervoor zorgen dat de oudere wederom zijn/haar geheugen 
moet activeren om de vragen over het boek te beantwoorden. Hiernaast zal de oudere 
een stukje leuke gesprekstof hebben waarbij hij/zij in staat is om iets te vertellen.

Er zou een mogelijkheid kunnen worden ontworpen om de antwoorden die de oudere 
geeft op de vragen op te slaan. Hierdoor zou ze de oudere mogelijk kunnen worden 
gemonitord  op dementieverschijnselen door familie, vrienden of verzorgers.
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Bijlage 1: Persona’s

Eerste Versie Tweede Versie
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Bijlage 2: Stakeholders Bijlage 3: Ideation notities



           Pg. 78       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 79  
  



           Pg. 80       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 81  
  



           Pg. 82       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 83  
  



           Pg. 84       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 85  
  

Bijlage 4: Notities Interviews
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Bijlage 5: Filmpjes Interviews
https://www.youtube.com/watch?v=P5eRq0-mxbg

https://www.youtube.com/watch?v=ziadKwuY7IE

https://www.youtube.com/watch?v=Bcl13CBgMCA

https://www.youtube.com/watch?v=QjZBUcg27UA

https://www.youtube.com/watch?v=CLTsP3RRhZY

https://www.youtube.com/watch?v=AboIXVzW0rg

https://www.youtube.com/watch?v=YksVxAbyRgE

https://www.youtube.com/watch?v=fKZAEvFlRV0

Bijlage 6: Notities functies Audioboeken
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Bijlage 7: Paul Vlaanderen hoorspel
Hoorspelserie: Paul Vlaanderen: Het Milbourne mysterie deel 1en 2
https://www.youtube.com/watch?v=0KUfWyb5Mqg

Bijlage 8: Afbeeldingen Vroeger rond de 
radio

Bijlage 9: Afbeeldingen Nostalgische en in-
teractieve elementen in zorgtehuizen
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Bijlage 10: Day in the life Bijlage 11: Best, Good and bad practices
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Bijlage 12: Moodboards
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Bijlage 13: Schetsen
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Bijlage 14: Paper Prototypes



           Pg. 106       Exploratie | Marijn van der Sanden                                   Exploratie | Marijn van der Sanden     Pg. 107  
  

Bijlage 15: Scenario’s
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Bijlage 16: Workflow Flowchart
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Bijlage 17: Photoshop Mockups PoC


