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00. Summary

Dit onderzoek focus op het verminderen van het gevoel van eenzaamheid bij thuiswonende
ouderen. Om dit gevoel van eenzaamheid te verminderen worden herinneringen gebruikt als
gesprek starters. Er wordt gebruik gemaakt van zintuiglijke prikkels die het ophalen van
herinneringen ondersteunen. Om te onderzoeken op welke manier dit mogelijk zou zijn, wordt de
volgende hoofdvraag gebruikt:

‘‘Hoe kunnen herinneringen en
zintuiglijke prikkels gebruikt
worden om het gevoel van
eenzaamheid te verminderen bij
thuiswonende ouderen?’’
Er speelt steeds meer eenzaamheid bij thuiswonende ouderen. Met een afnemende sociale kring
wordt het lastiger om contacten te onderhouden. Tegenwoordig gaat veel sociale communicatie
via sociale media of WhatsApp. Niet iedereen heeft behoefte om deze ‘’nieuwe’’ technologieën te
moeten leren op oudere leeftijd.
Nieuwe sociale contacten leggen is niet voor iedereen even makkelijk. Zeker als iemand niet weet
waarover te praten. Met behulp van dit onderzoek worden deze mensen ondersteunt in het leggen
van nieuwe sociale contacten.
Het is makkelijk om te praten over wat je al weet, in dit geval je eigen herinnering. Echter is er
soms een duwtje in de goede richting en wat hulpmiddelen nodig om dit gesprek aan te gaan.
Met de doelgroep thuiswonende ouderen worden ouderen boven de 70, die gepensioneerd zijn en
uiteraard nog zelfstandig wonen gerekend. Ouderen die nog met hun partner wonen en/of
thuiszorg krijgen vallen ook binnen deze groep, zolang ze ook aan de bovenstaande eisen voldoen.
Om dit vraagstuk te beantwoorden is er gebruik gemaakt van desk research. Daarnaast zijn er
interviews en prototypes uitgevoerd. De interviews met verschillende stakeholders bevestigde de
inzichten die met de desk research naar voren kwamen. Veel ouderen willen graag contact met
anderen als ze niet veel mensen zien in een week. Het sociaal contact motiveert ze ook om beter
zichzelf te verzorgen.
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Via de prototypes is er onderzocht wat het effect is van herinneringen delen en beluisteren.
Ook voor de vormgeving van de presentatie van de zintuiglijke prikkels zijn prototypes
gemaakt. Hiermee is de gebruikerservaring onderzocht.
Met behulp van de gewonnen inzichten van de desk research, interviews en prototypes is
Herinnerzin ontworpen. Herinnerzin is geïnspireerd op food en koffie trucks. Echter in
plaats van eten zijn er bij Herinnerzin zintuiglijke prikkels beschikbaar. Met zitplaatsen
beschikbaar is Herinnerzin een perfecte ontmoetingsplaats om nieuwe mensen te
ontmoeten of om met huidige contacten naar toe te gaan. Herinnerzin is de ontwerp
oplossing op de hoofdvraag.
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01. Introductie

Aanleiding
Tegenwoordig blijven steeds meer mensen in Nederland op oudere leeftijd langer
thuis wonen. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste stimuleert het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2021) ouderen om langer thuis te
blijven wonen. Hiervoor heeft het ministerie een programma opgezet, genaamd
‘‘Langer Thuis’’. Voor dit programma is in 2021 ruim €340 miljoen beschikbaar
gesteld. Met dit geld kunnen ouderen die thuis wonen beter ondersteund worden en
dus langer thuis blijven wonen.
Daarnaast is de mentaliteit onder ouderen ook veranderd volgens Jochem
Bilderbeek (in Ergotherapie Nederland, 2021). Bilderbeek vertelt dat een aantal
decennia geleden ouderen juist naar een verzorgingshuis wilden voor de zorg en gezelligheid. Tegenwoordig willen ouderen juist alles zelf doen zo lang het kan.
Zelfstandigheid is erg belangrijk.
Thuis wonen op oudere leeftijd heeft voordelen en nadelen. Het grootste voordeel
aan thuis wonen op oudere leeftijd is dat de ouderen langer fit blijven (Ergotherapie
Nederland, 2021). ‘’Ouderen gaan minder snel achteruit als ze in hun eigen omgeving
wonen, met hun vertrouwde spulletjes en dierbaren om zich heen,’’ aldus Jochem
Bilderbeek (in Ergotherapie Nederland, 2021).
Een gevaarlijk nadeel van langer thuis wonen is de eenzaamheid die op loer ligt.
Het is voor ouderen niet altijd even makkelijk om hun sociale contacten te
onderhouden. Er zijn verschillende redenen waarom iemand moeite heeft met het
onderhouden van zijn/haar sociale contacten. Slechte mobiliteit, het overlijden van
sociale contacten of introversie zijn slechts een paar redenen waarom iemand moeite
kan hebben met het onderhouden van sociale contacten. Wanneer iemand
eenzaamheid ervaart, kan dit nare en gevaarlijke gevolgen hebben.
Zeker bij ouderen.

Probleemstelling
Ouderen worden aangemoedigd om langer thuis te blijven wonen. Dit heeft ook
voordelen voor de ouderen zelf. Deze voordelen kunnen echter krachteloos worden
als er een gevoel van eenzaamheid speelt. Ouderen zijn erg vatbaar voor
verschillende oorzaken die het onderhouden van sociale contacten lastig maken.

Doelstelling
Het doel is om een ontwerp te maken waarmee thuiswonende ouderen hun gevoel
van eenzaamheid kunnen verminderen. Onafhankelijk of de ouderen door interne of
externe factoren zich eenzaam voelt, moet het ontwerp helpen met het verminderen
van het gevoel van eenzaamheid.

Hoofdvraag

‘‘Hoe kunnen herinneringen en
zintuiglijke prikkels gebruikt
worden om het gevoel van
eenzaamheid te verminderen bij
thuiswonende ouderen?’’
Deelvragen
Wat is het effect van het prikkelen van verschillende zintuigen voor het
ophalen van herinneringen?
Wat is het effect van luisteren naar andermans herinneringen?
Wanneer is iemand gemotiveerd zijn of haar herinneringen te delen?
Hoe kunnen de reacties op de gedeelde herinneringen teruggekoppeld
worden naar de eigenaar van de herinnering?
Hoe kan herinneringen delen via verschillende zintuigen toegankelijk
gemaakt worden?
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Positionering
Mijn eerste keer ontwerpen voor of met ouderen was in het tweede jaar van de
opleiding. Samen met vier medestudenten heb ik een project gedraaid, genaamd
‘’Social Design’’. Tijdens dit project hebben we een cultural probe uitgezet bij onze
grootouders. Tijdens het analyseren van de resultaten van de cultural probes
ontdekten we veel verhalen, die we nog niet kenden. Sindsdien heb ik een fascinatie
voor de verhalen en herinneringen van ouderen.
Als ontwerper vind ik het super interessant om te ontwerpen voor en met mensen.
Het liefst ga ik met mensen in gesprek om op die manier inzichten te winnen.
In plaats van deze gesprekken goed voor te bereiden, ga ik liever zo blank mogelijk
het gesprek in. Door goed te luisteren en door te vragen op wat ik hoor, ontstaat er een
diepgang die ik nooit met voorbereidde vragen had kunnen bereiken.
Mijn werkwijze in een gesprek reflecteert hoe ik als ontwerper graag aan de slag ga.
In een gesprek luister ik goed en herhaal ik wat ik interessant vind. Als ontwerper
kijk ik goed naar wat er om me heen gebeurt en gebruik dit ter inspiratie. Soms is er
niks nieuws nodig, maar moet hetgeen dat we al hebben, iets aangepast worden.
Binnen dit onderzoek heeft dat zich geuit door gebruik te maken van herinneringen
en verhalen die we al hebben, om het gevoel van eenzaamheid te verminderen.

Methodieken
BENCHMARKING
Door de hoofdvraag op te delen in drie thema’s en binnen deze thema’s te
onderzoeken wat er al is gemaakt, kan er een goed beeld gevormd worden van wat
werkt en wat niet. Deze inzichten worden meegenomen in het onderzoek.
PERSONA
Met behulp van een persona zijn de belangrijkste inzichten uit het
doelgroep onderzoek bij elkaar gebundeld. Als er nog informatie ontbreekt, zou dit
tijdens het maken van de persona duidelijk worden.
ENQUÊTE
Om inzicht te kunnen krijgen naar hoe mensen nu omgaan met het maken van
herinneringen. Het is goed om te weten wat de situatie nu is, voordat gekeken kan
worden naar wat er moet veranderen.
INTERVIEWS
Tijdens het onderzoek ben ik met verschillende stakeholders in gesprek gegaan.
Deze interviews zijn opgenomen en later zijn de opnames geanalyseerd om er
inzichten uit te halen.
PROTOTYPING
Door middel van verschillende prototype testjes is onderzoek gedaan naar welke
effecten de concepten hebben. Deze inzichten worden gebruikt om het proof of
concept te ondersteunen.
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02. Doelgroep

Research
Dit project is opgezet om ouderen (70 jaar of ouder) die zelfstandig wonen, minder
eenzaam te laten voelen. Dit project is ontstaan vanuit een persoonlijke fascinatie
voor de verhalen en herinneringen van vroeger van ouderen.
In dit onderzoek wordt gekeken naar het verminderen van het gevoel van
eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen. Om dit gevoel te kunnen
verminderen, moet eerst gekeken worden naar de huidige situatie. Hoe erg is er een
gevoel van eenzaamheid bij ouderen? En wat zijn hier de oorzaken van?

Pagina
Als wordt gekeken naar het gevoel van eenzaamheid per leeftijd groep, valt gelijk op dat er
een stijging in eenzaamheid plaatsvindt vanaf 75+ jaar. Vanaf 75+ voelt meer dan de helft zich
eenzaam. Vanaf 85+ is dit al meer dan twee derde. Het percentage van ernstige eenzaamheid
stijgt ook vanaf 85+. Het valt op dat binnen de groep van 85+ meer vrouwen zich eenzaam
voelen in verhouding tot mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
vrouwen langer leven dan mannen (Volksgezondheid, z.d.-b, p. leeftijd en geslacht).

Dat er veel eenzaamheid heerst onder ouderen, is al een tijdje bekend. Vanaf 2012 is
om de vier jaar een gezondheidsmonitor uitgezet door de G.G.D., CBS en het RIVM.
Deze gezondheidsmonitor wordt steekproefsgewijs uitgezet. Met behulp van de
eenzaamheidsschaal wordt het percentage eenzame in Nederland berekend.
De eenzaamheidsschaal is een enquête die bestaat uit 11 stellingen. Deze stellingen
gaan over thema’s binnen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid
(Volksgezondheid en Zorg, z.d., “Vragenlijst om eenzaamheid te meten” sectie). In de
resultaten van de gezondheidsmonitor is geen onderscheid gemaakt tussen
verschillende soorten eenzaamheid.
Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de meest recente cijfers. Dat zijn nu de cijfers
uit 2020. In deze cijfers zijn de effecten van de Covid-19 pandemie niet mee genomen.
Er kunnen wel ideeën gevormd worden over wat voor effect de Covid-19 pandemie
heeft gehad op het gevoel van eenzaamheid.
Het aantal volwassenen dat in 2020 aangaf dat ze zich eenzaam voelen, is al
zorgwekkend hoog. 47% van de volwassenen (18 jaar en ouder) gaf aan zich eenzaam
te voelen. Hiervan voelde maar 11% zich ernstig eenzaam. Het percentage
eenzaamheid ligt iets hoger bij de mannen dan bij de vrouwen. Dit verschil is
minimaal.(Volksgezondheid, z.d.-b, p. leeftijd en geslacht).

Naast leeftijd en geslacht kan de woonplaats ook een rol spelen in het gevoel van
eenzaamheid. Uit de gezondheidsmonitor van 2020 is gebleken dat in de stedelijke regio’s de
meeste eenzaamheid plaatsvindt (VZinfo, z.d.-b).
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Persona
Als al deze cijfers omgezet worden tot een persona kom je uit bij Boukje Rietveld. In haar persona zijn allerlei factoren te zien die mee spelen in haar gevoel van eenzaamheid.
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Interview
Verpleegkundige Nienke Koppelman maakt dagelijks mee wat eenzaamheid bij
thuiswonende ouderen kan veroorzaken. In een interview heeft ze hierover verteld.
Het transcript van het interview is te lezen in de bijlage, nummer 1. Koppelman is
werkzaam in een verpleeghuis waar cliënten komen als ze niet meer thuis kunnen
wonen. De leeftijd van haar cliënten wisselt van 60 jaar tot 104 jaar. De gemiddelde
leeftijd ligt rond de 74 jaar.
Koppelman vertelt dat ze cliënten veel vertellen over hoe ze het thuis hebben gehad
en waar ze last van hadden. Veel van haar cliënten kunnen niet goed voor zichzelf
zorgen, met als onderliggende oorzaak eenzaamheid. De meest voorkomende
redenen van deze eenzaamheid zijn een krimpende sociale kring en
gezondheidsproblemen.
Een krimpende sociale kring kan door verschillende redenen ontstaan. Het kan
komen door het overlijden van je partner of vrienden. Daarnaast kan het ook zijn dat
je kinderen of vrienden verhuizen en daardoor lastiger bereikbaar zijn. Als laatste
kan het krimpen van de sociale kring ook komen door het wegvallen van een baan.
Vanaf je 67e mag je in Nederland met pensioen gaan. Door met pensioen te gaan
vallen veel van je hiermee opgebouwde contacten weg.
Met ouderdom gaan helaas ook gezondheidsproblemen gepaard.
Deze gezondheidsproblemen kunnen resulteren in een vermindering van
mobiliteit. Het komt vaak voor dat een thuiswonende oudere, die gevallen is of een
mankement heeft, denkt ‘’Oh, ik blijf vandaag even thuis’’. Deze gedachte kan
komen vanuit een angst om nog een keer te vallen of omdat het nu extra moeite en
energie kost om de deur uit te gaan. Deze gedachte kan onschuldig lijken, maar dat is
hij niet. De volgende dag ligt de drempel om weer iets te gaan doen weer een stukje
hoger.
Thuiswonende ouderen die niet veel contact met anderen hebben, kunnen al snel
verward raken en slecht voor zichzelf zorgen. Het komt voor dat deze mensen
zichzelf verhongeren, hun huis niet schoon maken of bedorven voedsel eten.
Een manier om dit te voorkomen volgens Koppelman, is om te zorgen dat ze ergens
naar uit kunnen kijken. Als ze nergens naar toe kunnen leven komt algauw de
gedachte ‘’We zitten hier gewoon een beetje thuis en er gaat niks meer komen’’ naar
boven. Dat is een hele verdrietige gedachte. Als mensen ergens naar uitkijken,
kunnen ze daar motivatie uit halen. Motivatie bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat
ze hun huis opruimen om bezoek netjes te kunnen ontvangen. Of motivatie om
zichzelf goed te verzorgen om zich netjes te kunnen presenteren naar anderen.

Conclusie
Om te ontwerpen voor thuiswonende ouderen moet rekening gehouden worden met
bepaalde restricties van deze doelgroep. Zoals eerder benoemt, is het belangrijk om
rekening te houden met het feit dat een ouder persoon minder mobiel kan zijn.
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat het ontwerp naar de doelgroep toe komt
in plaats van de doelgroep naar het ontwerp. Het ontwerp moet mobiel zijn.
Hoe ouder je wordt, hoe minder goed je lichaam kan functioneren. Dit is ook terug te
zien in de werking van de zintuigen. Uiteraard verschilt het per persoon welke
zintuigen verslechteren en in welke gradatie. In het ontwerp moet rekening
gehouden worden dat het ook te gebruiken moet zijn voor mensen die niet alle
zintuigen even goed kunnen gebruiken.

11

Pagina

Desk Research
Hoofdstuk 3

12

research

Het geheugen
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Het geheugen bestaat uit een kortetermijngeheugen en een langetermijngeheugen. Het kortetermijngeheugen wordt ook wel het
werkgeheugen genoemd. In je kortetermijngeheugen worden dingen tijdelijk opgeslagen. Het kortetermijngeheugen wordt ook wel
vergeleken met een soort kladblaadje (Eling, 2014, p. 8). Voor dit onderzoek is het langetermijngeheugen meer van belang. Dit geheugen
is zo groot dat het ook weer is onderverdeeld in verschillende soorten geheugen. Er is het declaratief geheugen en het non-declaratief
geheugen. Ook deze zijn weer onderverdeeld in verschillende onderdelen.
Het declaratief geheugen is belangrijk voor het bewaren van herinneringen. In het declaratief geheugen bevinden zich het episodisch
geheugen en het semantisch geheugen. Daarnaast wordt er recent ook nog gesproken over en emotioneel geheugen dat zich in het
declaratief geheugen bevindt (Hersenen bewaren emotionele gebeurtenissen op speciale manier - Details worden verankerd door
blijvende betrokkenheid van hippocampus, 2017).
In het episodisch geheugen worden dingen opgeslagen die je in het dagelijks leven mee maakt. Je herinneringen dus.
Deze herinneringen komt via verschillende zintuiglijke prikkels je hersenen in. Hierover zal later meer uitgelegd worden. Deze prikkel
vormen samen met de zogeheten contextelementen je herinnering. De contextelementen zijn belangrijke kenmerken van de
gebeurtenis, denk bijvoorbeeld aan de tijd en de plaats waar de gebeurtenis zich afspeelde. Elke keer als we deze herinnering weer
willen ophalen, dan zoeken we in ons geheugen naar deze contextelementen.
In het episodisch geheugen maken we ook nog onderscheid tussen het verbaal geheugen en het visueel ruimtelijk geheugen. Het verbaal
geheugen spreekt eigenlijk voor zich. Met dit geheugen zet je de gebeurtenissen en ervaringen om naar woorden om deze zo met andere
te kunnen delen. Je linkerhersenhelft is hier verantwoordelijk voor. Het visueel ruimtelijk geheugen zorgt ervoor dat je verschillende
routes onthoud. Dit kunnen lastige routes zoals de weg naar school zijn, maar het kan ook kleiner zijn. Zoals waar staat je bed ten
opzichte van je kamerdeur. Dit speelt zich af in je rechterhersenhelft (Eling, 2014, pp. 10–11). Het episodisch geheugen werkt pas vanaf
drie jarige leeftijd (Jonkman, 2020).
In het semantische geheugen worden feiten en kennis opgeslagen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn begrippen en taal (Eling, 2014,
p. 12).
Als laatste hebben we het emotioneel geheugen. In dit geheugen zijn herinneringen opgeslagen die een sterke emotionele lading dragen.
Bij normale herinneringen zullen de details op den duur vervagen. Dat is bij emotionele herinneringen niet het geval.
Volgens onderzoekers van het Radboud UMC (Hersenen bewaren emotionele gebeurtenissen op speciale manier - Details worden
verankerd door blijvende betrokkenheid van hippocampus, 2017) blijven de opslag en oproep van deze herinneringen afhankelijk van
de hippocampus. De hippocampus is een gebied in je hersenen dat essentieel is voor de opslag van gebeurtenissen. Bij normale
herinneringen worden ze in de hippocampus verwerkt, maar als ze voor een lange tijd moeten worden opgeslagen dan gebeurt dat
vermoedelijk ergens anders (“Hippocampus (hersenen)”, 2021, p. opslag en ophalen van informatie). Als je deze herinnering weer
oproept dan komt hij weer terug in de hippocampus. Doordat de herinnering verplaatst wordt, kan hij zijn scherpte en detail verliezen.
Emotionele herinneringen blijven afhankelijk van de hippocampus en worden dus niet verplaatst. Hierdoor blijven deze herinneringen
super gedetailleerd en verliezen ze geen scherpte (Hersenen bewaren emotionele gebeurtenissen op speciale manier - Details worden
verankerd door blijvende betrokkenheid van hippocampus, 2017). Je emotioneel geheugen werkt we al vanaf je geboorte (Jonkman,
2020).
In het non-declaratief geheugen worden vaardigheden en aangeleerde reacties opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende
vaardigheden die je hebt geleerd of reacties die automatisch getriggerd worden door conditionering. Ook associaties en de verbindingen
die je legt komen vanuit het non-declaratief geheugen. Dit wordt priming genoemd (Eling, 2014, pp. 13–14).
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De hersenen

03. Desk

De hersenen zijn natuurlijk veel te groot en ingewikkeld om compleet te behandelen. Daarom is er nu alleen gefocust op de gebieden in
je hersenen die een rol spelen in het opslaan en ophalen van herinneringen.
Voordat een herinnering een herinnering is, is het een gebeurtenis die bestaat uit verschillende zintuiglijke prikkels. Deze prikkels
komen bijna allemaal binnen in je hersenen via de thalamus.
De thalamus is eigenlijk een soort schakel/verbinding station voor alle input van de zintuigen. De thalamus filtert alle prikkels die
binnen komen van buiten en binnen af. Alle belangrijke prikkels worden doorgestuurd naar de hersenschors. Alleen geuren komen niet
langs de thalamus. Deze gaan rechtstreeks naar de hersenschors (“Thalamus”, 2021).
Als de prikkels eenmaal in de hersenschors zijn aangekomen, worden ze weer doorgestuurd naar het desbetreffende gebied.
Voor het maken van herinneringen is het limbisch systeem het gebied.
Het limbisch systeem ligt tussen de hersenstam en de hersenschors. Het is een groep structuren die onder andere betrokken zijn bij de
functies emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Twee belangrijke structuren voor het opslaan van herinneringen die in
het limbisch systeem liggen zijn de amygdala en de hippocampus (“Limbisch systeem”, 2020).
De amygdala zorgt ervoor dat verschillende zintuiglijke informatie aan elkaar wordt gekoppeld. Deze koppeling van zintuiglijke
informatie vormt samen een herinnering. Ook koppelt de amygdala deze herinnering aan emotie (“Amygdala”, 2021).
De hippocampus is verantwoordelijk voor de opslag van de gebeurtenis. Normale herinneringen worden in verloop van tijd weer
verplaatst naar de hersenschors. Zoals eerder ook benoemt blijven emotionele herinneringen afhankelijk van de hippocampus.
Hierdoor gaan de emotionele herinneringen de geheugenverplaatsing tegen (“Hippocampus (hersenen)”, 2021, p. opslag en ophalen
van informatie).
Tijdens een geheugenverplaatsing ontstaat er een nieuw geheugenspoor. Ook verliest een herinnering dan een klein beetje scherpte en
detail. Hoe vaker je een herinnering ophaalt, hoe vaker deze een geheugenverplaatsing ondervind. Zo worden er steeds meer
geheugensporen van die herinnering gecreëerd en blijft de herinnering langer scherp dan een herinnering die je nooit meer ophaalt
(Hersenen bewaren emotionele gebeurtenissen op speciale manier - Details worden verankerd door blijvende betrokkenheid van
hippocampus, 2017).
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Enquête
We weten nu hoe herinneringen opgeslagen worden en hoe en het oproepen ervan
getriggerd wordt. Het is belangrijk dat we ook weten hoe mensen nu omgaan met het
maken van herinneringen. Om dit te onderzoeken is een enquête uitgezet.
Deze enquête is gemaakt voor alle leeftijden en soorten doelgroepen. De enquête is
gedeeld op verschillende social media platforms. Hierdoor zijn uiteraard ook al wat
leeftijden en doelgroepen buitengesloten. Voor de resultaten en de inzichten van deze
enquête was dat niet erg.
De enquête bestond uit negen vragen, acht stellingen en een eigen invulvraag.
De enquête opende met drie vragen die gingen over wie de enquête invulde. Zo werd
naar leeftijd en gender gevraagd. Ook werd gevraagd wat het hoogst behaalde
diploma van de invuller. Op deze manier bleef de enquête anoniem, maar was er toch
iets meer inzicht in welke mensen de enquête hadden ingevuld.
Na de opening werd gevraagd waar mensen aan denken bij het woord
‘herinneringen’. Daarna kwamen twee vragen die op een schaal van 1 tot en met 5
werkten. Beide vragen hadden een waarom-vraag die ze opvolgde. De eerste schaal
was ‘’hoe belangrijk is het maken van herinneringen voor jou?’’. De tweede schaal
was ‘’ben je actief bezig met het maken / onthouden van herinneringen?’’.
De laatste vraag voor de stellingen ging over de manier waarmee mensen hun
herinneringen vastleggen. Er werden verschillende mediums als optie gegeven, maar
mensen konden ook nog eigen antwoorden toevoegen.
De acht stellingen werkten allemaal op een schaal van ‘helemaal niet mee’ eens tot
‘helemaal mee eens’ in vijf stappen. De stellingen waren als volgt:
Ik vind het fijn om mijn herinneringen met anderen te delen (denk aan 		
verhalen vertellen of foto’s laten zien);
Als ik foto’s of video’s terug kijk van mijn herinnering, dan kan ik me helemaal
terug inleven in het moment;
Ik vind het leuk om andermans herinneringen te horen;
Ik raak gefrustreerd als ik moeite heb met het ophalen van een herinnering;
Ik word verdrietig als ik merk dat ik (een deel van) een herinnering ben 		
vergeten;
Ik heb hulp nodig van zintuiglijke prikkels om mijn herinneringen goed op te
halen (denk aan geuren, geluiden of beelden);
Het ophalen van herinneringen versterkt mijn zelfbeeld;
Ik zou graag mijn herinneringen vaker met andere willen delen.
De enquête eindigde met een open vraag waar iedereen kon delen, wat ze wilden
over het onderwerp ‘Herinneringen’.

Zoals eerder benoemd, heeft de manier van het delen van de enquête ervoor gezorgd
dat het niet voor iedereen toegankelijk was om in te vullen. De leeftijd van de reacties
heeft een range van 17 jaar tot en met 85 jaar met een piek tussen 19 jaar tot en met
25 jaar. Van de 115 reacties waren er 78 vrouw, 33 man en vier non-binair.
Uit de enquête kwamen de volgende resultaten voor.
Mensen koppelen het maken van herinneringen aan de waarde van hun leven;
Veel jongeren vinden het belangrijk om leuke herinneringen te maken zodat ze
er later op terug kunnen kijken;
78% van de respondenten vindt het fijn om herinneringen met anderen te 		
delen;
47% van de respondenten ervaart een versterkt zelfbeeld door het ophalen van
herinneringen;
30% van de respondenten wil vaker herinneringen delen met anderen;
82% van de respondenten vindt het leuk om naar andermans herinneringen te
luisteren.
De volledige resultaten van de enquête zijn te vinden in bijlage 2.
Deze resultaten laten zien dat er door sommige mensen een behoefte is om vaker
herinneringen te delen. Velen hebben er niet specifiek behoefte naar, maar vinden
het niet erg om vaker herinneringen te delen en beluisteren.

Eenzaamheid
Eenzaamheid en alleen zijn worden vaak met elkaar verward. Het is van belang voor
dit onderzoek om daar duidelijk onderscheid in te maken. Volgens de website van
Een tegen Eenzaamheid (2021) betekent alleen zijn, dat je geen gezelschap hebt op
dat moment. Dit betekent niet dat je dat niet fijn vindt. Een persoon die alleen thuis is,
kan heel goed genieten van de rust en afwezigheid van anderen. Als je eenzaam bent,
dan mis je echter een verbinding met anderen. Het kan zijn dat je geen emotionele,
hechte band hebt met anderen. Dit heet emotionele eenzaamheid. Hierbij is de
kwaliteit van je huidige contacten niet voldoende voor je. Het kan ook zijn dat de
kwaliteit wel goed is, maar de hoeveelheid mensen (kwantiteit) waarmee je een
goede hechte band hebt, niet genoeg is. Dat is sociale eenzaamheid.
In het interview met Nienke Koppelman kwamen al wat gevolgen van eenzaamheid
voor oudere mensen naar boven. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid ook de kans
op Alzheimer, coronaire hartziekten en een beroerte verhogen. Daarnaast kan
eenzaamheid ook leiden tot een depressie en suïcide. Ook een hogere kans op eerder
overlijden als je eenzaam bent, is bewezen (VZinfo, z.d.).
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De hoofdvraag is op te splitsen in drie thema’s: eenzaamheid, herinneringen en verbinden/ ontmoeten. Er bestaan al veel ontwerpen die binnen één van deze drie thema’s
vallen. Om hier overzicht in te krijgen, is gebruik gemaakt van een Mural pagina. Deze is te zien in bijlage 3. In de gele vlakjes wordt het ontwerp kort beschreven.
De analyse van het ontwerp is in de groene vlakjes te lezen.. In deze analyse wordt gekeken waarom dit ontwerp werkt of wat er aan opvalt.
Tijdens het analyseren van de werken viel op dat velen alleen goed werken als de gebruiker de tijd ervoor neemt.
Dit is een ontwerp criterium om rekening mee te houden. Als mensen hun herinneringen willen ophalen, moeten ze de mogelijkheid hebben om hun tijd ervoor te nemen.
Dit kan bijvoorbeeld door zitplaatsen te faciliteren.
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Door middel van de desk research is bekend geworden dat een herinnering bestaat
uit verschillende zintuiglijke prikkels die door de amygdala (2021) aan elkaar
verbonden worden. Door deze zintuiglijke prikkel weer te gebruiken, kan je de
herinnering weer ophalen. Om zeker te weten dat elk zintuig hetzelfde effect geeft als
het geprikkeld wordt, worden alle zintuigen eerst individueel onderzocht.

Horen
Het gehoor is op verschillende manier te prikkelen, bijvoorbeeld door te luisteren
naar een verhaal, een liedje of een specifiek geluid. Het prikkelen van het gehoor
door middel van een verhaal kan gebeuren door het luisteren naar iemand, die zijn
of haar herinnering vertelt.
Het gebruik van een liedje om herinneringen op te roepen is niks nieuws voor
ouderenpsycholoog Frans Hoogeveen. Hoogeveen is één van de bedenkers van Radio
Remember (Rijnvis, 2021). Muziek van vroeger heeft een speciaal effect, vanwege
de associatie die onze hersenen maken met de sterke emoties uit die periode, aldus
Hoogeveen. Hoe vaker je een nummer luistert, hoe dieper geheugenspoor het creëert.
Een specifiek geluid kan je ook terug brengen naar een bepaalde tijd.
Denk bijvoorbeeld aan het fluiten van een fluitketel (Ambassadrice, 2020).

Tast
Zoals bij het zintuig zicht benoemd, zijn voorwerpen een goede manier van
ondersteuning in het oproepen van herinneringen. Naast voorwerpen is textiel ook
een manier om via tast een herinnering op te halen. Het zintuig tast blijft het langst
intact van alle zintuigen (Ambassadrice, 2020).

Geur
Zoals in het vooronderzoek genoemd, komen geursignalen niet langs de thalamus
(“Thalamus”, 2021). Hierdoor komt de geur als eerste van alle zintuiglijke prikkels
aan bij de amygdala. In de amygdala wordt de geur als eerste gekoppeld aan een
emotie en verwerkt in een herinnering (Bertram, 2020). Het gebruik van geur om
herinneringen op te halen heet geurtherapie. Ouderenpsycholoog Frans Hoogeveen
gebruikt deze vorm van therapie om mensen met dementie gerust te stellen
(R. Jansen, 2019). Hoogeveen legt uit dat het belangrijk is om er rekening mee te
houden dat het per persoon verschilt of een prikkel positief of negatief ervaren
wordt. Een manier om erachter te komen welke geuren positief zijn, is door in
gesprek te gaan met je doelgroep.
Het gebruik van geuren alleen zal niet voor iedereen binnen de doelgroep effectief
zijn. Uit onderzoek van Annemiek Silven (2019) is gebleken dat ouderdom kan leiden
tot verlies van reukvermogen. Daarnaast kunnen hersenziektes, zoals de ziekte van
Alzheimer of Parkinson, zorgen voor een vermindering in reukvermogen (Silven,
2019).

Smaak
Met behulp van eten is het mogelijk om via smaak herinneringen op te roepen.
Door de jaren heen zijn bepaalde gerechten populair. Deze populariteit van
gerechten was niet altijd vanwege de smaak, soms ook door noodzaak (Verriet, 2022).
Denk bijvoorbeeld aan de populariteit van bloembollen tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog.
Smaak en geur gaan vaak gepaard met elkaar. Vermindering van reukvermogen kan
resulteren in een vermindering van smaak (Ambassadrice, 2020).

Zicht

Het optimale effect

Tegenwoordig maken we overal foto’s van. Door het moment vast te leggen in een
foto, kan je er later weer op terug kijken en de herinnering ermee ophalen. Stichting
Alzheimer Nederland (z.d.-b) benoemt alle verschillende manieren hoe je met behulp
van zien herinneringen op kan halen. Foto’s, krantenkoppen of prentenboeken zijn
populair. Daarnaast zijn video’s ook een goede manier om herinneringen op te halen.
Via de site www.openbeelden.nl (Beeld en Geluid, z.d.) zijn oude video’s van
bijvoorbeeld het nieuws van vroeger terug te vinden.

Elk zintuig is te gebruiken om het ophalen van herinneringen te ondersteunen.
Het ophalen van een herinnering gaat het makkelijkst als alle zintuigen samen
geprikkeld worden. Zintuigen die minder goed werken, kunnen gecompenseerd
worden door de zintuigen, die nog wel goed werken (Ambassadrice, 2020). Zoals
tijdens het benchmarking onderzoek naar voren kwam, werkt het ophalen van
herinneringen het meest effectief als er de tijd voor genomen wordt. Dit geldt
eveneens voor het prikkelen van je zintuigen volgens psycholoog Cretien van
Campen (Rijnvis, 2021). ‘Wie intussen in gedachten al bezig is met zijn werk, zal het
effect niet volledig ervaren.’ aldus Van Campen.

Het zien van voorwerpen kan ook helpen met het ophalen van herinneringen.
Deze voorwerpen kunnen ook gebruikt worden voor het zintuig tast.
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Prototype
Om deze vraag te beantwoorden is een prototype uitgezet onder studenten. In dit
prototype kregen de testpersonen verschillende zintuiglijke prikkels voorgelegd.
Er werd ze gevraagd om met behulp van deze zintuiglijke prikkels een positieve
herinnering op te roepen. Deze herinnering moesten de testpersonen opschrijven en
vervolgens dit blaadje aan de muur hangen. Daarna werd de testpersonen gevraagd
om de herinneringen van anderen op de muur te lezen. Als ze een herinnering
vonden die iets gemeen had met hun eigen herinneringen, dan mochten ze de
herinneringen verbinden met een touwtje. Op verschillende momenten tijdens het
prototype werden de testpersonen gevraagd wat ze voelden, ervaarde of waar ze aan
dachten.
Het doel van dit prototype was om te onderzoeken of mensen overeenkomsten tussen
verschillende herinneringen konden vinden. Ook werd er met behulp van dit
prototype onderzocht wat het effect was van het lezen van andermans herinneringen
en zien van overeenkomsten tussen de herinneringen.
De testpersonen gaven aan dat het lezen van andermans herinnering een gezellig en
een warm gevoel gaf. Dit werd ook wel omschreven als een gevoel van nostalgie.
Eén testpersoon gaf zelfs aan dat ze de herinneringen van anderen ook voor zichzelf
kon inbeelden. De prikkel waardoor deze herinnering bij de ander omhoog was
gekomen, had zij zelf ook ervaren en dat hielp met het inbeelden van de herinnering.
Daarnaast gaven de testpersonen aan dat ze het leuk vonden om de connecties tussen
de herinneringen echt te kunnen zien door middel van de touwtjes. Ondanks dat ze
niet wisten van wie de herinneringen waren, voelden zij zich toch verbonden met de
eigenaar van de herinnering waarmee hun eigen herinnering verbonden was.
Wat opviel aan de herinneringen was dat sommige getriggerd waren door
zintuiglijke prikkels die niet bewust toegevoegd waren aan het prototype. Zo lag er
een bosje nep bloemen waar een testpersoon aan had geroken. De geur van het
plastic riep een herinnering op van het speelgoed van vroeger. Deze testpersoon gaf
aan dat hij het jammer vond dat de bloemen niet naar bloemen rook, maar dat hij wel
weer blij werd van de goede herinnering aan het speelgoed. Bij de eerst deelvraag
werd benoemd dat het ophalen van herinneringen het beste werkt als er meerdere
zintuigen geprikkeld worden. Hierbij ging de testpersoon zelf op zoek naar
verschillende zintuiglijke prikkels.
Alle testpersonen bevestigden wat er in de benchmarking en de eerste deelvraag naar
voren kwam. Iedereen gaf aan dat het ophalen van de herinneringen moeizaam ging,
totdat ze er goed voor gingen zitten, de tijd namen en geen afleiding hadden.

Pagina

20

05. Deelvraag

2

Deze resultaten zijn van testpersonen tussen de 21 jaar en 26 jaar. Ter controle is
dit prototype nogmaals uitgezet bij ouderen. Een belangrijk verschil tussen de twee
testen is dat de herinneringen in de eerste test op een papiertje geschreven moesten
worden en bij de tweede test mochten de herinneringen gewoon verteld worden.
Mevrouw en meneer Kamp waren testers in de tweede groep en zij mochten alle
zintuiglijke prikkels ervaren en hun herinneringen erbij vertellen.
Wat opviel, is dat toen mevrouw Kamp of meneer Kamp een herinnering wilde
vertellen, ze direct de zintuiglijke prikkel aan de ander gaven. Zo konden ze hun
herinnering - naast hun verhaal - ook op een andere manier met elkaar delen. Als de
één zijn herinnering deelde, kwam er vaak bij de ander ook direct een herinnering
op. Zo ontstond er een gesprek en kwamen verhalen en onderwerpen aanbod vanuit
die herinneringen. De zintuiglijke prikkels zorgden voor een opzet van het gesprek en
hielpen als het gesprek dood viel.
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Interview 2
Iemand die zich eenzaam voelt, weet misschien niet waarover hij of zij moet praten.
Het ophalen van herinneringen kan een gesprek op gang brengen. In tegenstelling tot
de standaard gespreksonderwerpen, waarbij een gesprek gemakkelijk en snel dood
kan vallen, zijn herinneringen een gespreksonderwerp waar iedereen iets over te
vertellen heeft. Waardoor raakt iemand gemotiveerd om zijn of haar herinneringen
te delen?
In het benchmarking onderzoek (bijlage 2) staan verschillende soorten
gesprekskaarten. Al deze kaarten helpen bij het opstarten van een gesprek.
Deze kaarten werken omdat er originele vragen en onderwerpen op staan.
Standaardvragen zijn meestal niet te vinden op dit soort kaarten.

Mevrouw Kamp is 85 jaar oud en woont samen met haar man in een appartement in
Bilthoven. Haar man, 88 jaar oud, heeft nog een drukke sociale agenda of zoals
mevrouw Kamp het noemt ‘’veel mannenuitjes’’. Mevrouw Kamp vertelt dat ze niet
veel vriendinnen meer heeft, aangezien ze allemaal zijn overleden. Als haar man uit
is, heeft mevrouw Kamp wel behoefte aan meer contact. Ze vindt het leuk om een
praatje te maken met onbekende mensen. Als er een ontmoetingsplek dichtbij haar
huis zou zijn, dan zou ze daar wel naar toe willen gaan op die momenten dat ze
behoefte heeft aan contact.

Interview 1

Conclusie

Vraagstelling is belangrijk in een gesprek, ook als het gaat om herinneringen.
Verpleegkundige Koppelman (bijlage 1) vertelt dat ze dat ook met haar cliënten
merkt. Sommigen vinden het leuk of fijn om over hun overleden partner te praten en
anderen willen het er juist niet over hebben. Door open vragen te stellen geef je de
ruimte aan iemand om zelf te bepalen hoeveel ze willen vertellen of niet.
Koppelman vertelt dat de meeste cliënten juist veel willen vertellen, omdat ze niet
veel mensen zien en wel behoefte hebben aan contact. Dit wordt bevestigd door
mevrouw Kamp tijdens de prototype test van deelvraag 2.

Uit beide interviews blijkt dat mensen hun herinneringen willen delen op hun eigen
voorwaarden. Als iemand gedwongen wordt meer te vertellen dan dat ze willen kan
dit tot een vervelende ervaring leiden. Het is belangrijk dat iedereen hun eigen grenzen kan aangeven.
Zoals mevrouw Kamp aangaf vindt ze het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Echter alleen als ze behoefte heeft in contact.
In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de persoonlijke grenzen van
een gebruiker. Ook moet participatie vrijblijvend zijn. Zo kan iedere gebruiker op
hun eigen voorwaarde genieten van hun herinneringen.
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De resultaten van de enquête die aan het begin van het onderzoek is uitgezet, lieten
zien dat 82% van de mensen het leuk vindt om naar andermans herinneringen te
luisteren. Het prototype dat is gebruikt in deelvraag 2, bevestigde dat het luisteren
naar andermans herinneringen een positief gevoel geeft. Ook lieten ze weten dat
door het lezen van andermans herinneringen er weer nieuwe herinneringen bij
henzelf naar boven kwamen. Dit kan een gevoel van herkenning geven.
Het willen delen van een eigen herinnering is een mogelijke reactie op het horen van
andermans herinnering.
Doorvragen op het verhaal of een specifiek onderdeel ervan is een andere mogelijke
reactie op het horen van andermans herinnering. Deze reactie krijg je alleen als er
geluisterd wordt naar de deler van de herinnering. Uit onderzoek van de Haan (2022)
is gebleken dat echt luisteren onder andere kan zorgen voor een gevoel van
erkenning, verbinding en vertrouwen.
Door middel van herkenning, erkenning, verbinding of vertrouwen kan je met
iemand een connectie opbouwen of je connectie met elkaar versterken.
Het opbouwen van nieuwe connecties kan helpen tegen een gevoel van sociale
eenzaamheid. Het versterken van bestaande connectie kan helpen tegen het gevoel
van emotionele eenzaamheid.
Het is een ontwerpcriteria dat er een communicatie mogelijk is tussen de deler van
een herinnering en de ontvanger van de herinnering. Een mogelijk manier hiervoor
is dat het delen en ontvangen van de herinneringen in een gespreksvorm gebeurt.

(Gianfrancesco, 2018)
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Zoals eerder benoemd, vermindert de werking van de zintuigen door ouderdom.
Dat is helaas niet het enige in het lichaam dat slechter wordt door ouderdom.
Ouderdom kan ook zorgen voor pijn of vermindering van de werking van je
gewrichten (Werner, 2022). Hier moet rekening mee gehouden worden in het
ontwerp. Per persoon verschillen de effecten van ouderdom. Zo heeft niet iedereen
dezelfde klachten van vermindering in de werking van de zintuigen. Om het ontwerp
toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht de kwaliteit van de werking van de
zintuigen, is een breed aanbod van verschillende zintuiglijke prikkels nodig.
De vormgeving waarin de prikkels worden aangeboden speelt een belangrijke rol.
Het beïnvloedt de ervaring van de gebruiker. Alle mogelijke vormgevingen zijn
hiernaast uitgebeeld. Iedere vormgeving is geanalyseerd of deze goed te gebruiken is
voor ouderen en er is gekeken naar wat de vormgeving uitstraalt. De volledige
analyse is te vinden in bijlage 4.
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Na de analyse is er met
behulp van een prototype getest welke vormgeving voor een zintuiglijke prikkel met geur goed
werkt. De testpersonen
kregen verschillende
geuren aangeboden.
Elke geur werd
gepresenteerd in een
andere vormgeving.

De volledige resultaten zijn bijgevoegd in bijlage 5. Uit de
test bleek dat de geuren in een gesloten verpakking het
sterkste bleven. Smalle of kleine verpakkingen en doppen
zijn lastig te gebruiken. Een draaidop is niet wenselijk
gezien deze makkelijk uit de hand kunnen vallen.
Daarnaast is het lastig grip te krijgen op de ronde dop.
Een dop die aan de verpakking zit en dicht klikt is
makkelijker te gebruiken. Harde verpakkingen zijn, als de
geur sterk is, goed te gebruiken. Als de geur wat zwakker
is zijn verpakkingen waarin geknepen kan worden beter
voor gebruik. Een verpakking waarin geknepen kan
worden moet geen geluid maken als erin geknepen wordt.
Het geluid kan de poging om in een herinnering te komen
verstoren.
Een mogelijke verpakking voor de geuren zou een parfumfles met ballonverstuiver zijn. Het is een gesloten
verpakking, maar door de ballonverstruiver is de lucht
makkelijk eruit te krijgen. Daarnaast heeft het een oude
look die een gevoel van nostalgie kan geven.
Een andere mogelijke verpakking zou een silicone flesje
kunnen zijn. Ook dit is een dichte verpakking waar makkelijk in geknepen worden. Een klikdop voorkomt dat de
dop kan vallen en kwijtraken.
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Gedurende het onderzoek zijn verschillende ontwerpcriteria benoemd. Ze worden
hieronder nog een keer benoemt.
Het ontwerp moet mobiel zijn;
Er moet een brede selectie aan zintuiglijke prikkels aanwezig zijn zodat de 		
gebruiker zelf kan kiezen welke prikkel ze comfortabel mee zijn;
Er moet communicatie mogelijk zijn tussen de deler en de ontvanger van de 		
herinnering;
Het ontwerp moet ruimte faciliteren voor de gebruiker om de tijd te nemen om
hun herinneringen op te halen met behulp van de zintuiglijke prikkels;
De zintuiglijk prikkels moeten worden aangeboden in een vorm die 			
toegankelijk is voor ouderen met een verminderde werking van de zintuigen
en/of met lichamelijke klachten door ouderdom;
De gebruiker moet zelf kunnen bepalen hoeveel ze willen vertellen over hun
herinneringen. Persoonlijke grenzen moeten gerespecteerd worden;
De zintuiglijke prikkels moeten worden aangeboden in een vorm die ruimte
toe laat voor eigen interpretatie van de prikkel.

(Chemmaoui, 2018)
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Herinnerzin
Herinnerzin is de plek om herinneringen op te halen, koffie te drinken met vrienden
of om nieuwe mensen te ontmoeten. Met behulp van de beschikbare zintuiglijke
prikkels is er altijd wel iets om over te praten. Geen behoefte aan andere mensen?
Er is ook plek om zelf on te dompelen in herinneringen van goede tijden.
Of gebruik de zintuiglijke prikkels om mensen mee te nemen in je herinneringen.
Het is allemaal mogelijk bij Herinnerzin.
n

nerzi

Herin

Proof of concept

Herinnerzin is een ontwerp dat zintuiglijke prikkels gebruikt om herinneringen op te
halen. Daarnaast stimuleert het ontwerp ook om deze herinneringen te delen met
anderen, om zo nieuwe mensen te leren kennen.
Het kraampje is een gemotoriseerd voertuig dat elke dag op een nieuwe locatie kan
uitstallen. Zo kan het ontwerp naar de gebruiker toe komen, als de gebruiker zelf
niet in staat is om ver uit huis te gaan. De achterbak van het voertuig heeft meer dan
genoeg ruimte om een brede selectie aan zintuiglijke prikkels mee te nemen.
Onder de achterbak is een ruimte waar opklapbare tafel en stoelen opgeborgen
kunnen worden. Op de locatie van de dag aangekomen worden deze uitgestald als
terras.
Mensen kunnen plaats nemen en rustig de tijd nemen om hun herinneringen op te
roepen. Om nog meer te stimuleren dat mensen hun tijd nemen wordt er koffie of
thee aangeboden.
Deze drankjes worden aangeboden door de zogenoemde ‘‘prikkel beheerder’’,
geïllustreerd door Gstudioimagen (z.d.). De prikkel beheerder is altijd aanwezig ter
ondersteuning. De prikkel beheerder weet welke prikkels aanwezig zijn en kan zo de
gebruiker helpen om de beste uit te zoeken. Daarnaast kan de prikkel beheerder ook
andere prikkels aanbieden om te proberen.
Voor gebruikers die niet weten waar ze moeten beginnen zijn er schatkistjes
beschikbaar. In deze kistjes zitten prikkels die samen een mogelijke herinnering
kunnen vormen. Als voorbeeld, een schatkistje ‘‘picknick op het strand’’ bevat een
stukje stof van een picknick kleed, een zoute zee geur, geluiden van golven en
meeuwen en een doosje met zand erin.

Vormgeving van de zintuiglijke prikkels
Alle prikkels worden gepresenteerd in een vorm die rekening houd met de mogelijke obstakels binnen de
doelgroep. Zo worden geuren in een glazen fles met een ballonverstuiver aan geboden. Door het dichte fles
zal de geur niet de sterkte verliezen. Met behulp van de ballonverstuiver is de geur makkelijk te ruiken.
Audio zal worden aangeboden in kleine speakers. De prikkel beheerder zorgt dat de correcte audio
afgespeeld wordt. Het volume van de speaker is ingesteld dat deze goed te horen is als de speaker tegen het
oor aangehouden wordt. Als de speaker op tafel staat is de audio te zacht om te horen, zo wordt er
voorkomen dat audio’s van verschillende gebruikers gaan mixen.
Om de tastzin te prikkelen worden verschillende textiel lapjes en kleine objecten aangeboden.
Via een tablet is het mogelijk om video’s en foto’s van vroeger te bekijken. De prikkel beheerder geeft een
uitleg van het gebruik van de tablet. Ook zal deze regelmatig langs komen om te kijken of alles nog goed
gaat.
Alle prikkels worden uitgezocht bij de wagen. De geselecteerde prikkels worden in een schatkistje gestopt.
Zo kan de gebruiker alles makkelijk mee nemen naar de zitplaats. De schatkistjes staan symbool voor de
waardevolle schat die de herinnering is.

10. Het

ontwerp

Micro v.s. macro
Herinnerzin is oorspronkelijk geïnspireerd
door food trucks. Om de beste vorm voor
Herinnerzin te bepalen is er een micro versus
macro schema gemaakt.
Met behulp van dit schema zijn de formaten
die niet aan de ontwerpcriteria voldoen
makkelijk eruit te halen. Het volledige schema
inclusief beredenering van de
ontwerpen is toegevoegd in de bijlage,
nummer 6. De beste vorm voor Herinnerzin is
in een gemotoriseerd voertuig. Hiermee heeft
Herinnerzin een groter bereik.
Dit is handig als de gebieden waar veel
ouderen wonen ver uit elkaar liggen.
Een bakfiets of markt kar kosten veel energie
om te verplaatsen en niet alles zou
mogelijk mee kunnen. Denk hierbij aan tafels
en stoelen.
Via gesprekken met de doelgroep zijn de juiste
zintuiglijke prikkels te achterhalen.
Tijdens deze gesprekken wordt de doelgroep
gevraagd over hun jeugd te vertellen.
Alle benoemde prikkels worden genoteerd.
Op basis van de verhalen zullen de
schatkistjes met prikkels samengesteld
worden.
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11. Conclusie

& aanbevelingen

Conclusie
Herinnerzin maakt gebruik van zintuiglijke prikkels om herinneringen op te halen.
Herinnerzin stimuleert de gebruiker om deze herinneringen te delen met anderen.
Het delen van herinneringen resulteert vaak in een diepgaand gesprek.
Deze diepgaande gesprekken helpen met het verminderen van het gevoel van
eenzaamheid.
Ondanks dat in het ontwerp rekening gehouden is dat het zo dicht mogelijk naar de
doelgroep toe gaat, ligt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij de doelgroep zelf.
De ouderen moeten er voor open staan en bereid zijn hun huis uit te moeten. Het
ontwerp zal niet succesvol zijn voor ouderen die zelf geen behoefte hebben om hun
gevoel van eenzaamheid te verminderen.
Herinnerzin is geen oplossing voor eenzaamheid, echter alleen een hulpmiddel in het
verminderen van het gevoel van eenzaamheid.

Aanbevelingen
Om Herinnerzin te realiseren moeten de volgende punten behandeld worden:
Er moet gekeken worden naar welke plekken veel ouderen wonen en waar de
Herinnerzin uitgestald kan worden.
Met behulp van deze plekken kan er een route bedacht worden. Als er bekend
is wanneer en waar de Herinnerzin staat, kunnen de ouderen er naar 		
uitkijken.
Er moeten extra gesprekken en testjes met de zintuiglijke prikkels worden 		
uitgevoerd binnen de doelgroep. Met behulp van deze gesprekken en tests 		
kunnen nog meer passende zintuiglijke prikkels achterhaald worden.
Iedereen wordt door andere zintuiglijke prikkels getriggerd en dus zal het
aanbod nog veel veranderen, Om het aanbod zo goed mogelijk te laten
aansluiten moet er veel getest worden met verschillende prikkels.
Om ervoor te zorgen dat iedereen op hun eigen voorwaarden het ontwerp 		
kan gebruiken, moet er mogelijk gekeken worden naar een soort spelregels. 		
Dit kan bijvoorbeeld een kaartje op de tafel zijn met tips over hoe de grenzen
van een ander gerespecteerd kunnen worden tijdens het gebruik.
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13. Bijlage

Goedemiddag, zou je je even kunnen voorstellen?
Mijn naam is Nienke Koppelman. Ik ben 21 jaar. Ik werk voor HappyNurse uitzendbureau. Het klinkt een beetje bijzonder, maar het gewoon een normaal uitzend bureau. Ik ben
verpleegkundige niveau 4.
Hoeveel niveaus zijn er?
Je hebt 6 niveaus in de zorg. Niveau 1 is helpende. Dan mag je eigenlijk alleen mensen
wassen en aankleden. Dan heb je niveau 2, helpende plus. Dan mag je mensen wassen, aankleden en helpen met opstaan enzovoort. Dan heb je 3, dan ben je VIGger, ofwel V.I.G. en dat
betekend dat je alle net genoemde mag doen plus medicatie geven. En dan heb je niveau 4. Dat
ben ik. Dat is in verpleeghuizen de hoogste die er is. Dan mag je handelingen doen. Dus ik mag
katheters plaatsen, infusen leggen, moeilijke medicatie geven zoals morfine en prikken. Ik vind
het leuke dingen, dus dat doe ik.
Duidelijk. Hoelang doe je dit werk al?
Sinds een half jaar werk ik als geregistreerd verpleegkundige. En hiervoor heb ik vier
jaar als leerling gewerkt en dat was ook wel leuk.
Okay en jij werkt in een verpleeghuis. Wat is jullie gemiddelde leeftijd van cliënten?
Ik denk 75, met wel echt uitschieters hoor. Je hebt echt mensen van 104 en ook ineens
iemand van 60. Dat je denkt ‘’oei, dat is wel jong’’. Maar dat kan dan niet meer thuis en dan komen ze naar ons.
Dit onderzoek gaat over thuiswonende, maar je weet wel veel over eenzaamheid.
Jazeker, want ze komen ook vanuit huis allemaal. Als ze bij ons komen wonen. Ze komen
niet van een andere afdeling. Dus ze vertellen ook heel veel over hoe ze het thuis hebben gehad
en waar ze last van hadden.
Speelt er veel eenzaamheid bij die cliënten?
Jazeker, ja.
In welke factoren zie of merk je dat?
In ieder geval als ze thuis wonen. Sommige mensen hebben gewoon weinig familie. En
als ze familie hebben dan hebben ze het ongeluk dat ze daar een slechte band mee hebben of
dat ze ver weg wonen. Hoe ouder je wordt hoe meer sociaal netwerk er weg valt. Wij (jongeren) hebben elkaar. Wij kunnen elkaar appen of even in de auto stappen en zo op bezoek bij
elkaar. Van ouderen zijn hun vrienden overleden of ze wonen heel ver weg dus ze zien ze nooit
meer. Dus je sociale netwerk wordt steeds kleiner. En wat vooral het probleem is bij thuiswonende ouderen, qua eenzaamheid, als ze een keer vallen of een keer een mankementje hebben,
dan kunnen ze minder goed lopen. Ze denken ‘’oh ik blijf vandaag even binnen’’. Dan denk je
onschuldig een dagje binnen te blijven en dan morgen weer naar buiten te gaan.
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Maar de morgen komt niet. De drempel om weer iets te gaan doen wordt steeds groter. Ze
zijn alleen en ze zijn bang om nog een keer te vallen. De angst voor een ongelukje zorgt dat de
drempel nog hoger wordt. Dus mensen isoleren zichzelf. Dan hebben sommige mensen nog het
geluk dat ze goede buren hebben die boodschappen voor hun willen doen of die af en toe komen
kijken of het nog goed gaat. Maar de meeste mensen die geen thuiszorg hebben, die zitten gewoon
thuis. Die leven een beetje als kluizenaar. Die verhongeren zichzelf, er gaat schimmel in het huis
groeien, ze eten bedorven eten. Er is geen selfcare meer. Door de slechte self care worden ze in de
war. Hierdoor kunnen ze gevaarlijke dingen gaan doen, bijvoorbeeld het gas aan laten staan. Zichzelf doodvriezen met alle ramen en deuren open. Dat ze het niet meer weten, omdat ze geen contact hebben. Dat ze niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dus dat is wel gevaarlijk en ook
heel eenzaam. Want je weet niet meer welke dag het is, waar je familie is of hoe het met ze gaat.
Dus dat is wel zielig.
Dan kijk in mijn onderzoek naar wil ik die groep mensen weet je eigenlijk niet per se koppelen
maar wel een verbinding laten zien tussen hen en wij studenten, onze leeftijdsgroep.
Hoe bedoel je met verbinding?
Ik wil waar ik het net over had dus die herinneringen. Jij hebt je vriend ergens op een leuke manier ontmoet en de leuke eerste date gehad. Denk aan die spanningen. Maar jouw opa en oma en
die cliënten die hebben dat ook gehad. Ik wil laten zien dat die herinnering tot basis hetzelfde zijn.
Dat gesprek erover dat kan dus die verbinding laten zien. Denk jij dat de die twee groepen met
elkaar zo’n gesprek aan zouden gaan?
Zeker, zeker ik doe op mijn werk ook. Altijd als ik tijd heb ga ik even een praatje maken. Of
ik kijk naar één van de foto’s naast hun bed. Dan vraag ik wie is die persoon is. En dan vertellen ze
er iets over, zoals ‘’nou dat is mijn man, toen waren we nog jong’’. En dan merk je eigenlijk omdat
ze al niemand zien, willen ze heel graag jou alles vertellen. Dan zie je het al aan hun hoofd. Ze blijft
aan je hangen. Zo van ik ga nu over mijn leven vertellen. Ze willen gewoon graag praten met mensen. Vaak heb je er zelf geen tijd voor, maar als je wel tijd voor hebt dat is heel mooi. Dat willen ze
ook echt graag.
Helpt dat dan ook met het verminderen van het gevoel van eenzaamheid?
Ja zeker ja hoor.
En is dat ook voor langdurig of is het dan even alleen even die dag. Dat ze denken ‘’oh dat gesprek
was fijn’’ en dat ze daarna weer denken ‘’hè, ik ben weer alleen’’.
Ik denk dat als het met een beetje regelmaat is. Dus stel ze weten dat je één keer in de week
iemand langs zou komen of zo. Dat ze daar echt wel wat aan hebben. Dan kunnen ze er ook naar
toe gaan leven.
Ja, dus die factor om ergens naar uit te kijken dat is heel belangrijk voor ze.
Dat is zeer belangrijk voor ze, ja. Ik heb ook collega’s die cliënten gewoon, nou ja niet slecht
behandelen maar gewoon geen tijd voor ze nemen zeg maar. En ik probeer altijd wel een praatje te
maken. Ik denk ja, als ik gewoon gezellig met ze omga dan werken ze ook beter mee. Als je binnenkomt met ‘’goedemorgen gaan zitten hup snel, snel’
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We moeten dit doen en klaar
Ja dan denk je ook ‘’hallo u bent de enige die ik heel de dag zie en dan ga je zo met me
om?’’ Ik kom altijd binnen en dan zeg ik ‘’heeyy meid’’. Weet je wel, gewoon heel gezellig. Alsof
het mijn vrienden zijn. Dan worden ze helemaal blij. ‘’Oh ik ben zo blij dat ik je weer zie.’’ En
dan gaan we lekker praten. Gewoon gezellig kletsen. Daar zijn ze heel blij mee. En dan zeggen
ze ‘’oh wanneer kom je weer werken? Dan kijk ik echt naar uit’’ weet je wel. Dus ze kijken er
echt naar uit. Dat helpt ze ook echt. Anders denken ze ‘’ja we zitten hier gewoon een beetje
thuis en er gaat niks meer komen’’ zeg maar. De kinderen die wonen ver weg. Er komt niks. Je
moet er zelf wat van maken.
En vinden ze het dan ook leuk, zij vertellen natuurlijk heel veel aan jou, om jou verhalen te
horen?
Ja zeker. Tenminste de meeste die ik heb gezien wel ja. Of ze het onthouden, meestal niet
want ze zien weinig mensen. Maar ze vinden het gewoon heel leuk om andere mensen blij
te zien. Ik krijg ook heel vaak adviezen van ze. Zo van ‘’oh meid je bent nog zo jong.’’ Ik hoor
ook heel vaak, daarom ben ik echt de laatste jaren meer mijn leven gaan leven. Dat mensen
mij echt vastgrijpen zo van ‘’Meid, je moet nu genieten en ik weet dat heel veel werkt, want je
was er gisteren en de dag ervoor ook. Je bent er zo vaak maar je moet echt genieten. Want ik
heb mijn hele leven gewerkt en nu zit ik hier, ik ga bijna dood of ik heb niks meer. Ik zit in een
rolstoel, ik kan niet meer lopen, ik kan niet meer doen wat ik zou willen doen en ik had zoveel
meer willen doen. Dus ga op je reis, ga naar je vriend.’’
En als je terugkomt en je vertelt over je vriend, geeft hun dat ook weer energie?
Ja dat geeft ze echt energie.
Jij leeft ook voor hen.
Ja precies, dan zeggen ze ook drink er eentje op mij, weet je wel. Je moet er echt van
genieten. En dan kom ik binnen en dan straal ik echt. Dan zeg ik ook ‘’nou ik ben weer lekker
wezen skiën. En dan zijn ze zo blij. En is het niet jaloezie want ze hebben ook een mooi leven
gehad. Maar dan is het echt zo van dat gun ik je zo. Echt wow.
Denk jij als jij dat zegt dat zij dan misschien ook gelijk terugdenken aan de tijden dat zij gingen
skiën enzo.
Jazeker. En dan gaan ze ook vertellen over hun eigen leven.
Oké dus dat het leven dat wij leiden dat heeft ook nog effect op hun leven.
Jazeker, alles. Zij maken ook al die fouten natuurlijk hè, die wij allemaal doormaken. Misschien wel op andere manieren, maar ze hebben het wel meegemaakt.
Daarom. Dat is dus ook een beetje mijn punt. Want je hebt wel een beetje stigma, of nee meer
een stereotiepe van ‘’ja oh de oudere generatie snapt ons niet’’ en dan denk ik ‘’ja wij leven niet
heel verschillende levens.’’
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Het is gewoon een andere periode en daarom is het voor sommige mensen die niet uit hun
bubbel kunnen denken moeilijk te realiseren of zo. Ik vind het supermooi om met ze te werken
want ze weten gewoon echt heel veel. Ze hebben heel veel mensenkennis en wereldkennis. En
tuurlijk ze zullen niet weten wie Kim Kardashian is, maar maakt dat uit? Wie dat is boeit mij ook
niet, ik weet het gewoon omdat het een algemeen weetje is voor onze groep. Maar we zijn niet
beter omdat wij dat weten. Helemaal niet. Zij weten echt belangrijke levenslessen die ze hebben
geleerd en die leren voor mij ook. Ik leer echt van die mensen.
Ik weet dat er, vooral binnen mijn vriendengroep, is er steeds meer begrip voor als iemand iets
vraagt en je zegt dan ‘’zo ver ben ik nog niet om er over te praten’’. Ik snap dat het voor sommige
ouderen, als zij dan worden gevraagd over hun oude liefde dat het misschien iets te emotioneel is,
omdat die net overleden is of zo. Kunnen zij die grens aangeven?
Ik denk dat het wel lastig voor ze is. Ik doe uit mezelf zelf vragen. Vooral als ik weet wie ik
voor me heb. Als ik weet dat ze net weduwe is geworden
En hoe vraag je dat?
Nou ik ben haar aan het wassen of ik ben aan het helpen of zo. Dan zeg ik ‘’oh mooie foto’s’’
of ‘’wat een mooie foto van uw man’’ want dan weet ik dat hij het is.
Jij leert dat natuurlijk.
Dan zeg ik gewoon ‘’ wat een mooie foto, die ziet eruit als een lieve man’’ en dan laat ik het
een beetje open weet je wel. Dan ga ik kijken of ze er zelf over willen praten. En al ze zegt ‘’ja dat
was hij zeker.’’ is het gewoon klaar. Maar meestal voelen ze wel van ‘’oh ik heb geen interesse getoond’’ dan kunnen ze gaan zeggen van ‘’oh ja het was een lieverdje want bla bla bla’’. Maar als het
nog te moeilijk voor ze is blijven ze stil. Je moet gewoon slimme vragen stellen zeg maar.
Oké.
Beetje openlaten. Als je het gewoon direct wilt vragen, dan kan je het ook vragen van ‘’hé ik
zou het leuk vinden om meer over u te willen weten.’’
Maar als jij begint over je vriend, merk je dan dat dat misschien ook voor hen pijnlijk is.
Bijvoorbeeld met een vrouw die net weduwe is geworden.
Nee, nee dat niet.
Okay, dus het werkt niet op die manier.
Maar dat ligt er echt aan wie je voor je hebt liggen. En als je echt wil weten, dan vraag je
gewoon ‘’he, het lijkt me interessant om dit te weten’’ of ‘’vind u het leuk om daar over te vertellen,
het hoeft niet per se hoor maar als u het leuk vindt mag het, ik ben er nu toch’’.
Ah precies, duidelijk. Heel erg bedankt voor dit gesprek en alle antwoorden.
Geen dank, altijd leuk om te helpen.
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Hoe oud
ben je?

Wat is je
hoogste
Wat is je behaalde
gender? diploma?

22 Vrouw

Waar denk je aan bij het woord
herinneringen?

Propedeuse hbo

Gebeurtenissen uit het verleden

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Leuke en minder leuke gebeurtenissen uit het
verleden die in mijn geheugen vast staan

24 Man

Propedeuse hbo

vage beelden die vooral worden ondersteund met een
gevoel

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Momenten herbeleven

23 Vrouw

mbo

Emoties

21 Vrouw

havo

gevoel

20 Vrouw

Propedeuse hbo

nostalgische gebeurtenissen die door foto's, geur of
omgeving worden opgehaald

25 Man

hbo

Het verleden

19 Vrouw

havo

Nostalgie

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Helemaal niet mee eens Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens Neutraal

Neutraal

Neutraal

Ik onthoud ze gewoon, of leg het vast maar
niet met doel om het vast te leggen.

Neutraal

Heel erg mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens Mee eens

Neutraal

Neutraal

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Soms zijn herinneringen ook gaten in je geheugen.
Persoonlijk ben ik ook geen voorstander van alles
1 vastleggen. Liever het moment meemaken zonder telefoon

Foto's, erover praten met anderen. "Weet je
nog die ene keer..?"

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Welke rol spelen dromen in herinneringen? Moeten herinneringen
altijd op waarheid zijn gebaseerd? Interessant om daar over na te
denken, aangezien je nooit alles kunt onthouden en de waarheid in
je hoofd soms vervormd naar 'jouw waarheid'

4 Omdat ik geen wat als gevoel wil overhouden

Foto's, Video's

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Nee

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Herinneringen maak je niet bewust. De meest simpele momenten
van vandaag, kunnen morgen je mooiste herinneringen zijn!

Neutraal

Toelichting op “ik vind het leuk om andermans herinneringen…”: Ik
vind het lastig om me in te leven in andermans herinneringen,
omdat ik ze zelf niet heb meegemaakt
Ik zou alleen willen zeggen (omdat ik ook jouw onderzoek enzo
natuurlijk een beetje meekrijg) dat misschien het 'herinneringen
maken' niet heel logisch. Want ik denk dat die meer ontstaan, als je
ze echt gaat maken is het vaak heel onnatuurlijk en ook een minder
sterk verhaal naar anderen. Ik hoop dat dit logisch klinkt haha!

2 Ik ben er niet bewust mee bezig
De herinneringen komen vanzelf, je kunt ze wel op andere
manieren vastleggen, maar je kunt het in mijn ogen niet
2 echt plannen.

5 Het leven kan snel voorbij gaan
Omdat je zo veel spullen kan hebben maar
5 herrineringen blijf je altijd bij je dragen.
Herinneringen, zijn leuk om aan terug te denken als
je een minder goede periode hebt of om als
3 gespreksonderwerp te gebruiken
Herinneringen verrijken je leven en zorgen voor
4 persoonlijke ontwikkeling
Het is belangrijk leuke momenten te hebben die het
3 waard zijn te onthouden
Herinneringen zijn er om aan terug te denken en om
leuke, maar ook niet leuke momenten mee her te
beleven. Daarnaast zijn ze ook belangrijk om van te
leren zodat je fouten niet herhaalt en goede dingen
3 juist wel herhaalt.

havo

23 Man

Propedeuse hbo

Gedachtes uit het verleden

51 Vrouw

hbo

jeugdsentiment, opgroeien

19 Vrouw

vmbo

Gelukkige momenten waar je blij van wordt

4 leuke dingen meemaken, positieve ervaringen delen
Herinneringen is iets ontastbaars wat niet vergaat en
5 nog heel lang met je mee gaat

22 Vrouw

Propedeuse hbo

Iets uit het verleden dat je is bijgebleven

Het is belangrijk om leuke dingen te doen, voor
3 jezelf. Het is niet perse nodig voor een herinnering.

26 Man

Propedeuse hbo

Nostalgie, Het proberen terug te halen van een goeie
tijd waar ik waarden aan hecht.

Het is heel belangrijk, Herinneringen zijn de dingen
5 die jou maken als persoon.

5

Herinneringen maken gebeurt eigenlijk vooral, ik ben
niet actief bezig met het denken van: Dit is echt een
3 herinnering dat ik aan het maken ben.

25 Man

Propedeuse hbo

Aan beleefde momenten welke zowel mooi en
negatief kunnen zijn

20 Vrouw

Propedeuse hbo

Een warm gevoel

20 Vrouw

Propedeuse hbo

foto's, niet in je telefoon maar echt hele fotoboeken
die je niet doorkijkt voor een paar jaar. Na die paar
jaar pak je ze er weer bij en herbeleef je eigenlijk
weer een soort van dat moment. Je voelt dezelfde
emoties als toen.

Door ervaringen op te doen, maar ook door verhalen
4 te vormen welke je uiteindelijk vormen als persoon
Ik wil niet op mijn leven terug kijken alsof het
5 verspilde tijd is
Ik vind herinneringen belangrijk omdat het je
dankbaar laat zijn voor wat je hebt en al hebt mogen
meemaken. Als het even niet meezit pak je die
herinneringen er weer bij en bedenk je bij jezelf van;
er komen betere tijden aan, en dan ga je weer net
zoals vroeger leuke dingen doen en komt alles
4 goed.

25 Vrouw

hbo

Vroeger

5 Dan voelt het alsof ik het leven leef

27 Vrouw

havo

Plezier en genieten

Propedeuse hbo

Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek, Ik leg mijn
herinneringen niet vast. Ik onthoud ze gewoon Heel erg mee eens

Waarom ben je wel of niet actief bezig met het
maken/onthouden van herinneringen?

Sommige gebeurtenissen zijn wel belangrijk omdat
het een speciaal moment is uit je leven, zoals een
3 diploma behalen bijvoorbeeld
Het is belangrijk omdat het je leven rijker maakt. Je
kunt er veel van leren of het versterk een relatie of
5 vriendschap.
Geeft je een goed en leuk gevoel om op terug te
4 kijken

17 Vrouw

21 Vrouw

Ik zou graag mijn
herinneringen vaker
met andere willen
delen

3 /

Propedeuse hbo

Aan een specifieke herinnering

Het ophalen van
herinneringen
versterkt mijn
zelfbeeld

5 Geeft mij een goed gevoel

22 Man

Propedeuse hbo

Ik heb hulp nodig van
Ik raak
zintuigelijke prikkels om
Ik vind het leuk om gefrustreerd als ik Ik word verdrietig als mijn herinneringen goed
andermans
ik merk dat ik (een deel op te halen (denk aan
moeite heb met
geuren, geluiden of
herinneringen te
van) een herinnering
het ophalen van
horen
ben vergeten
een herinnering
beelden)

Ben je actief
Hoe belangrijk is
bezig met het
het maken van
maken/
Waarom is het wel of niet belangrijk voor onthouden van
herinneringen
je om herinneringen te maken?
herinneringen?
voor jou?

Dingen die ik vroeger heb mee gemaakt die een
gevoel bij me oproepen.
Aan de meest leuke en mooie momenten uit m’n
verleden

21 Man

Als ik foto's of video's
terug kijk van mijn
herinneringen dan kan
ik me helemaal terug
inleven moment in het
moment

Dit zijn voor mij de momenten die me dierbaar zijn
5 en bijblijven
Het maken van de herinnering is niet het
belangrijkste, het beleven van het moment wel, en
het er op terugkijken. Het maken van herinneringen
3 is geen doel an sich.

3 Gebeurt soms ook vanzelf
Het leven kan snel voorbij zijn dus je moet genieten van
ieder moment waarbij je een herinnering kan maken met
5 iemand.
Omdat ik weet dat ik nu nog een vitaal lichaam heb en
4 weinig verantwoordelijkheden.
Herinneringen maken kan je niet forceren, de leukste
herinneringen zijn vaak degenen die onverwachts gebeurd
2 zijn.
5 Zie eerdere antwoord
Het draait meer om dat ik het nu naar mijn zin heb dan dat
2 ik later kan terug kijken hoeveel plezier ik toen had

Hoe leg je je herinneringen vast?

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
Mee eens
koppel ze aan muziek
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Ik ben voornamelijk bezig met het hier en nu en daardoor
niet actief bezig met herinneringen maken. Toch zijn er
zeker wel momenten dat ik ergens aan terug denk, maar dit Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
2 is vrij sporadisch.
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
3
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

1

soms wel, als ik met vrienden leuke dingen doe (festivals,
Foto's, nabespreken
3 optredens, gezellig samenzijn)
Herinneringen maken is super leuk om te doen en dit is voor
5 mij heel belangrijk
Foto's, Video's
Omdat als het een oprecht gevoel was je het wel wil zou
1 onthouden.
Ik probeer bepaalde momenten extra goed op te slaan in het
moment probeer daar vaak een mentaal momentje voor te
4 nemen.

Het zorgt ervoor dat ik dingen ga ondernemen en ga doen.
Ik heb soms een beetje de neiging om dingen wel prima te
vinden zoals het is en een beetje op automatische piloot te
gaan. Juist bezig zijn met herinneringen, zorgt ervoor dat ik
4 wat meer in het nu leef.
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
5 Omdat ik zoveel mogelijk wil doen nu het nog kan
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op, Ik leg
Dagelijks leven maakt dat niet echt mogelijk voor mij. Ze
mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud ze
3 komen vaak onverwachts boven zetten
gewoon
Omdat ik in het moment leef, eigenlijk net ook al
1 beantwoord.
Zoals ik net al zei vind ik het persoonlijk niet heel belangrijk
om echt herinneren te maken, want ik denk ook dat als je ze
maakt het niet echt is, ze ontstaan meer. Daarnaast heb ik
ook een best wel goed geheugen en ik onthoud echt veel te
veel, dus daarom is het voor mij ook makkelijker om aan
1 dingen terug te denken.

Ik vind het fijn om mijn
herinneringen met
anderen te delen (denk
aan verhalen vertellen
of foto's laten zien)

Foto's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel
ze aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Mee eens

Dingen die ik heb meegemaakt in het verleden.

Ik vind het niet zozeer belangrijk om herinneringen
te maken of te hebben, maar wel om leuke dingen te
2 doen. De herinnering komt dan vanzelf.

Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek, Ik leg mijn
herinneringen niet vast. Ik onthoud ze gewoon Mee eens
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
Niet perse actief opzoek naar het maken van herinneringen ze gewoon, Ik bespreek ze met
maar ben er wel achter gekomen dat de meest "impact volle vrienden/familie/de mensen met wie ik de
herinneringen" juist komen door gewoon dingen te doen, ja ervaring heb gedaan. Zo wordt het een
zeggen op het onbekende en zien waar dingen uiteindelijk gezamenlijke herinnering en is erop terug
2 belanden.
Heel erg mee eens
kijken leuk

Heel erg mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

25 Vrouw

Universitair

Nostalgie, mentale herbeleving van een gebeurtenis
die eerder is gebeurd.

Van die ervaringen leer je niet alleen, maar zijn ook
nuttig voor in de toekomst. Ze vormen wie jij bent en
jouw blik op de wereld. Ze kunnen je ook helpen
bepaalde situaties/gevoelens/etc een plaats te
5 geven

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Gedachtes aan vroeger

Ik wil zoveel mogelijk leuke dingen gedaan hebben
5 met mijn familie en vrienden

Ik vergeet altijd erg veel dus vind ik het belangrijk om zoveel
4 mogelijk te onthouden, dit doe ik vooral door foto’s.
Foto's, Video's

17 Vrouw

havo

Leuke dingen die je in het verleden hebt meegemaakt

4 Zodat je leuke dingen kan doen

Mee eens

Mee eens

Neutraal

havo

Momenten die ik vroeger heb meegemaakt

5 Het geeft een reden om te leven :)

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

Helemaal niet mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

21 Man

havo

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Propedeuse hbo

Foto's, Video's

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

33 Man

hbo

Momenten die belangrijk zijn om te onthouden

4 Omdat ik een leuk leven wil hebben
Omdat herinneringen bepalen wie jij bent als
5 persoon en hoe gelukkig je bent
Als je je leven ingericht hebt op een bepaalde
manier, worden er automatisch herinneringen
4 gemaakt

Mee eens

23 Man

Markerende momenten in je leven
Mooie momenten, dingen die je deelt met anderen,
foto's

Foto's, Video's
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon

Mee eens

19 Man

1 Ik ben nog jong dus ik ben er niet heel erg mee bezig
Ik vind het belangrijk om te blijven onthouden wat ik heb
5 gedaan en met wie.
Omdat het niet echt de tijd waard is om actief mee bezig te
2 zijn
Omdat ik daar altijd een tijdje energie uit haal. Bijvoorbeeld
4 op vakantie gaan
3 Ze zijn een gevolg van een levensstijl, niet een doel opzich

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Heel erg mee eens

Helemaal niet mee eens

26 Vrouw

hbo

Gebeurtenissen die in het verleden hebben
plaatsgevonden

4 Mooie dingen om aan terug te denken

3 Voor later

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Propedeuse hbo

geheugen

5 leuk om op teurg te kijken

Heel erg mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Helemaal niet mee eens Neutraal

Heel erg mee eens

Neutraal

25 Man

hbo

Momenten in je leven

Omdat dat de dingen zijn waarop je terugkijkt en dat
5 geeft wel een fijn gevoel

1 moet niet geforceerd zijn
Forceren voelt niet natuurlijk waardoor de herinnering zelf
niet "echt" voelt
2

Neutraal
Helemaal niet mee
eens

Neutraal

19 Vrouw

Foto's, Video's
Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze aan
muziek, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon
Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon
Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

Fijn

De meeste herinneringen zijn fijne en ik vind het
4 leuk om fijne dingen te doen waar ik blij van wordt

2

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

vroeger, leuke tijden

4 Omdat je dan altijd iets hebt om op terug te kijken

3

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

vmbo

Gebeurtenissen uit het verleden.

Ik vind het belangrijk om terug te kunnen kijken naar
de leuke momenten van mijn leven en de mensen
4 waarmee ik die momenten heb meegemaakt.

3

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

23 Vrouw

hbo

Momenten uit je leven die je bewaard in je hoofd die
een gevoel bij je naar boven brengen, wat positief of
negatief kan zijn

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Vroeger

Ik ben er niet perse actief mee bezig maar onthoud
3 onbewust wel veel

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Dat gaat vanzelf, maar ik doe wel gewoon leuke dingen en
2 die onthoud ik expres.

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, tekeningen
Mee eens
Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, Mijn agenda's bewaar ik. Hierin plak ik ook
bioscoopkaartjes, flyers van musea waar ik
Mee eens
heen ben geweest, foto's, etc
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon, Vaak maken anderen foto's. Zelf
Neutraal
ben ik daar niet echt van

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Helemaal niet mee eens Niet mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

21 Vrouw

Propedeuse hbo

25 Non-binair Propedeuse hbo

21 Vrouw

21 Non-binair Propedeuse hbo

tijd

Dit zijn dingen die je hebt meegemaakt in je leven
5 waarop je kan terug kijken
Ik vond het fijn om herinneringen te maken zodat ik
deze kan meenemen naar later en er vaak naar
4 terug kan denken met mensen om mij heen
wat is er anders? ik doe ook wel eens niks en daar
heb ik dan ook niks aan. heb liever het gevoel dat ik
4 heb geleefd
Ik wil later tevreden terug kunnen kijken op mijn
jonge leven en levenslessen aan mijn kinderen en
4 kleinkinderen mee kunnen geven

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Aan vroeger en aan foto's

22 Vrouw

hbo

Verleden

18 Man

havo

gedachten

Omdat ik zelf nu elke keer terugdenk aan een
5 bepaalde tijd en dan begin ik gelijk te lachen
Wel, omdat dat vaak speciale momenten zijn in je
5 leven die je bij blijven

20 Vrouw

mbo

Mn jeugd

5 Herinneringen blijven voor altijd

24 Vrouw

Irritante vraagt dit
altijd want je zit al
halverwege je hbo
studie. Maar fine
havo, daarna mbo. Niks vergeten alles onthouden, korte termijn is shit.

24 Vrouw

hbo

alles wat je hebt onthouden uit het verleden, zowel
positieve als negatieve ervaringen en kennis.

5

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Vroeger, jeugd, hoogtepunten van 2021 en familie

5

4

Ervaringen is wat je vormt. Herinnering is hoe je
daar op terug kijkt.
Die tonen dat je echt hebt geleefd en niet alleen
maar op een routine-matige manier door het leven
gegaan bent. Over het algemeen onthoud je
namelijk routinematige gebeurtenissen minder goed
dan uniekere ervaringen.
Ik wil alles uit mijn leven halen, liever veel mooie en
gekke herinneringen dan een saai leven (in mijn
optiek saai)
Ik denk wanneer ik mezelf druk op leg om een
herinnering te maken dat ik door de druk niet in het
moment leef en dus ook niet bezig ben met wat er
gebeurd. Ik denk dat herinneringen ontstaan omdat
er iets gebeurt en plaatsvind op een moment wat je
niet plant.

3

Herinneringen “maak” je niet echt denk ik ze overkomen je
toch gewoon. Zorg gewoon dat je in het moment leeft en
doet waar je blij van wordt dan zal je die ook herinneren
Denk dat als je er te bewust mee bezig bent, je dingen gaat
forceren die niet helemaal de bedoeling zijn maar als je er
helemaal niet bij stil staat je ook geen herinneringen kan
maken
Ik ben er niet heel actief mee bezig om herinneringen te
maken omdat ik de spontaniteit van de momenten ook
belangrijk vind. Ik vind het leuk om spontaan plannen te
maken en zo herinneringen te maken met anderen.
Zo iets gaat natuurlijk denk ik, maar ook wil ik wel over 30
jaar kunnen terug kijken en denken wat heb ik veel
mooie/slechte/goede dingen meegemaakt in mn leven waar
ik gelukkig van word

4 Ik ben bang dat ik het anders straks niet meer weet
Als ik er actief mee bezig ben, dan neem ik veel minder op.
1 Ik leef liever in het moment zelf
Door corona zijn er minder positieve herinneringen in de
2 maak.
Omdat ik graag leuke dingen onthoud om later van na te
5 kunnen genieten

Absoluut niet actief bezig met het bewaren van al mijn
herinneringen maar lijk hier niet echt een keuze in te
2 hebben.

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Ik schrijf mijn herinneringen op, Ik leg mijn
herinneringen niet vast. Ik onthoud ze gewoon Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Foto's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel
ze aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Neutraal

Foto's, Video's
Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze
aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Neutraal

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee
Helemaal niet mee eens eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon
Foto's, Video's

Mee eens
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Niet mee eens

Mee eens
Mee eens

Niet mee eens
Mee eens

Niet mee eens
Mee eens

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Mee eens

Ik schrijf mijn herinneringen op

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Omdat mijn moeder ongenezelijk ziek is op dit moment en
4 we niet weten hoe lang ze nog bij ons zal zijn

Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

Ik vergeet het altijd door verplichtingen zoals school, werk,
3 etc

Video's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

24 Man

Propedeuse hbo

Zintuigelijke vorming van de geschiedenis die ik heb
ervaren.

21 Vrouw

mbo

Momenten die je je herinnert van vroeger

Je herinneringen ervaren kan zowel goede als
slechte gevolgen hebben op je ervaring in het nu. Je
4 voelt een mooie nostalgie of een zwaar trauma.
Ik vind het leuk om terug te kijken op de leuke en
4 mooie momenten.

Ik hou vooral het liefst van volledig in het moment zitten in
plaats van het vastleggen. Het vastleggen is op sommige
3 momenten ook meer voor mijn omgeving.
Ik heb het gevoel dat als je er heel actief mee bezig bent je
2 minder in het moment leeft.

23 Man
24 Vrouw

Propedeuse hbo
Propedeuse hbo

Gebeurtenissen
Jeugd gezelligheid emoties

20 Vrouw

Propedeuse hbo

Ervaringen met een bepaalde emotionele houvast

Positieve herinneringen zijn belangrijk om te
4 koesteren
4 Iets om op terug te kijken
Omdat het momenten zijn waar je op terug kan
4 vallen in goede en slechte situaties

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Vrienden, familie, mijn jeugd, mijn opa en oma, mijn
vriend

5

Ik ben iemand die in het moment leeft en dan niet nadenkt
2 over bijvoorbeeld het maken van foto's / video's etc.
3
Ik zit er een beetje tussenin. Soms ben ik me er bewust van
3 als het een significantie heeft maar vaker niet
Ik kan me heel weinig herinneren van vroeger en dat vind ik
heel jammer. Daarom probeer ik nu zoveel mogelijk te doen
met mensen die mij lief zijn zodat ik nieuwe herinneringen
4 kan maken en bij me kan houden

25 Vrouw

hbo

Een moment of beleving die is bijgebleven

5

19 Vrouw

Propedeuse hbo

Het beeld in mijn hoofd van wat ik heb meegemaakt
(in eerste instantie goede, dan slechtere)

4

23 Vrouw

Propedeuse
universitair

Het herbeleven (beelden of conversaties) van
gebeurtenissen die door gekoppelde emotie een
waarde/lading hebben gekregen.

22 Vrouw

Propedeuse hbo

22 Man

Propedeuse hbo

Alle leuke en interessante dingen van vroeger
De wil van het leven, we doen alles voor het behalen
van herinneringen en daardoor het vertellen en
herbeleven van onze (favoriete) momenten

22 Vrouw

Universitair

Mn kindertijd

21 Man

Propedeuse hbo

Dingen van het verleden

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Trauma, nostalgie en kennis

Om met plezier terug te kunnen kijken op ervaringen
5 en momenten
Herinneringen kunnen je een fijn gevoel geven als je
5 er even doorheen zit
Herinneringen maken wie je bent, want je hebt niet
alleen herinneringen van jezelf maar ook van
4 anderen mesnen
Goeie herinneringen zijn altijd welkom, slechte niet
zo maar dat is een risico die je moet nemen. Anders
4 leef je niet maat

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Fotos

5 Omdat ze altijd bij je blijven

Momenten, namen, gebeurtenissen die je herinnerd
van vroeger

Het geeft me een fijn gevoel om terug te denken aan
bijv een leuk moment die ik met vrienden had. Dit is
vooral fijn wanneer ik me niet chill voel, omdat het
5 me dan opvrolijkt

54 Non-binair mbo

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

Heel erg mee eens Neutraal

5 Ik geniet ervan om er aan terug te denken

Het zijn bewijzen dat er leuke dingen kunnen
5 gebeuren, en dat is een motivatie voor de toekomst

Propedeuse hbo

Mee eens

Neutraal

Dingen die in het verleden gebeurd zijn die significant
genoeg waren om niet te vergeten

20 Vrouw

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Propedeuse hbo

Ik vind het fijn om terug te denken aan situaties
waarin ik mij bijvoorbeeld gelukkig voelde. Als
5 herinnering op momenten dat dit niet lukt.

Heel erg mee eens

Mee eens

24 Vrouw

Situaties, gevoelens of andere zintuigelijke ervaringen
uit het verleden die ik kan ophalen
Gedachten uit het verleden, fijne en of nare.
Herinnering kan voortkomen uit geuren, situaties,
gebeurtenis, foto enz...

Foto's, Video's

Heel erg mee eens Heel erg mee eens

4

Propedeuse hbo

Mee eens

Ik probeer elke dag zoveel mogelijk uit het leven te halen en
ik denk dat je dat doet door zoveel mogelijk dingen te doen Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
4 die je onthoud omdat ze buiten je routine vallen.
vast. Ik onthoud ze gewoon

Herbeleven

20 Vrouw

Mee eens

Neutraal

mbo

Ik heb veel moeite gehad van een depressie, en heb
4 dit nodig om me hiervan los te houden.

Heel erg mee eens

Niet mee eens

33 Man

5

Mee eens

Helemaal niet mee eens

Eigenlijk hetzelfde als eerder. Denk door een open
gedachten te hebben, geen druk en te leven op het moment
komen de memorabele momenten danwel goed of slecht
1 vanzelf.
Omdat ik uit ervaring weet dat ik belangrijke dingen
onthoud, en ik doe dingen omdat ze op dat moment goed
3 voelen, niet zodat ik ze later nog weet

Herinneringen houden mensen levend, ook als ze er
later niet meer zijn. Het laat me terug denken aan
leuke en belangrijke momenten in mijn leven
Omdat dit dingen zijn om op terug te kijken, dit kan
zijn in moeilijke tijden, maar ook op mooie
momenten
Zodat ik later met veel plezier terug kan kijken en
een leuke ervaring heb op het moment (plus ik heb
main character syndrome)
Het onthouden/terug denken aan herinneringen
helpt mij gestelde doelen te realiseren, daarnaast
vind ik het leuk als ik minder goed in mn vel zit terug
te denken aan gebeurtenissen die me trots of blij
maakte.

Foto's, Video's

Mee eens

Foto's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel
ze aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
Mee eens
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op, Ik heb
Ik probeer het wel bij te houden maar het is moeilijk
een foto en tekst boekje waar ik alle bijzondere
combineren naast alle verantwoordelijkheden van school en dingen die ik heb gedaan opschrijf en soms
3 werk.
een foto bij plak
Heel erg mee eens
Omdat herinneringen en ervaringen (samen met je
persoonlijke kring) je maken tot wie je bent als persoon.
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
5 Reflecteren en genieten is goed voor de mentale welzijn
vast. Ik onthoud ze gewoon
Heel erg mee eens
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
2 Herinneringen kun je denk ik niet forceren
ze gewoon
Mee eens
Ik wil graag kunnen reflecteren op gebeurtenissen en op
4 basis daarvan nieuwe keuzes maken in de toekomst

Niet mee eens

3 Als iets belangrijk is schrijf je het op
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op
Foto’s maken doe k wel. Maar soms heb ik goeie momenten
die ik wil bewaren voor de slechte momenten, omdat ik
3 slechte momenten moeilijk kan vergeten soms.
Foto's, Video's

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens Neutraal

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

4 Omdat ik graag dingen zo realistisch mogelijk wil onthouden Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen, maar heb
3 niet bewust in mn hoofd van "dit moet ik onthouden"
Ik ben bang dat ik mij sommige momenten niet meer kan
onthouden terwijl ik graag mooie herinneringen wil
koesteren om mij te helpen wanneer ik me niet goed of
5 slecht voel.

5 Het maakt wie je bent, je leert ervan, terug kijken
Uiteindelijk zijn je herinneringen alles wat je echt
hebt. Alles wat je nu doet vergaat in het moment,
alles wat nog komt is onbekend. Maar wat is
4 geweest kan je nog herinneren.
Zo kan je later terug kijken naar een (hopelijk)
5 goede tijd.
5 Dat de mooie dingen in het leven je bijblijven

4 Het vormt je, je wordt er geestelijk rijk van

5

Mijn brein zal ongetwijfeld bepalen of iets de moeite waard
is om te herinneren. Daarom ben ik er niet actief mee bezig
2 tenzij het echt nodig is.

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mooi onderwerp

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Het is niet erg om wel eens wat te vergeten.

Neutraal
Mee eens

4 Leuk om mooie momenten te herinneren
Ik ben er niet mee bezig het gaat voor mijn gevoel vanzelf
als ik gebeurtenissen onthoud. misschien onthoud ik
3 herinneren omdat ze heel leuk of erg waren.

Foto's, Video's

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

5 Ik ben anders bang dat ik het vergeet over een aantal jaar.

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Mee eens

Mee eens

Emoties die onthoud je niet, je voelt ze waardoor je het
3 beter kan onthouden

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens Neutraal

Heel erg mee eens

Neutraal

5 Life is short, bewust genieten

Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon
Foto's, Video's, Praat er vaal over, weet je
nog..

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Als je hier teveel in op gaat maak je het moment zelf niet
2 mee.

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Mee eens

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Aan vroeger, toen ik een basisschoolleeftijd was.

5 Dat is waar voor mij het leven om gaat
Wel belangrijk, om later in je leven terug te kunnen
4 kijken op veel mooie momenten.

Ik maak graag zoveel mogelijk herinneringen, maar ben er
4 niet heel bewust mee bezig.
Ik hou zo nu en dan een dagboek bij, maak veel foto’s en
4 deel graag herinneringen met anderen
Ik heb een vrij druk en gezellig leven, dus de herinneringen
3 komen vanzelf wel.

Foto's, Video's

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Ik vind het belangrijk om (onbewust) herinneringen
te maken. Je leeft maar een keer (denk ik;)) en
daarom moet je er wat goeds van maken!
Herinneringen maken je tot de persoon wie je
4 hedendaags bent.

Wanneer je er te veel mee bezig bent, wordt het niet meer
leuk denk ik. Je moet niet gefocust zijn op herinneringen
maken, maar juist op genieten in het moment. Je zult er
leuke, minder leuke en impactvolle herinneringen aan
2 overhouden en dat is voor iedereen anders.

Foto's, Video's

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Mooie momenten met andere maken (of alleen) laat
5 mij goed en positief voelen
ze zijn een belangrijk deel van je identiteit en je
5 relatie met anderen

Ik denk graag terug aan leuke gebeurtenissen in het
5 verleden dus ik denk er vaak over
ik vind ze belangrijk want ik wil later terug kunnen kijken op
4 goede of belangrijke momenten
Ik merk dat ik er blij van wordt en nieuwe ervaringen opdoe
4 die bruikbaar kunnen zijn voor nu/de toekomst

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens
Heel erg mee eens

Mee eens
Heel erg mee eens

Mee eens
Heel erg mee eens

Neutraal
Niet mee eens

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Neutraal
Neutraal

Mee eens
Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

27 Vrouw

hbo

Mooie momenten die je graag onthoud

22 Man

mbo

54 Man

hbo

Kleur
Vooral mooie dingen en goede dingen die gebeurd
zijn.

27 Vrouw

hbo

Zowel goede als slechte momenten uit het verleden,
maar ook aan de spullen/tastbare dingen die deze
momenten uit het verleden boven halen.

24 Vrouw

Master

Dingen die je voor langere tijd bij zullen blijven, in
positieve of negatieve zin

21 Man

Propedeuse hbo

Mooie momenten uit het verleden

25 Man

Propedeuse hbo

21 Vrouw

Propedeuse hbo

aan vroeger, blijheid, verdriet, verlangen, warm
gevoel, opa en oma, gelukkig zijn, vakanties, goed.

22 Vrouw

hbo

Aan gebeurtenissen in het verleden waar je op terug
denkt, herinnering is voor mij een klein deel hiervan

zodat ik terug kan kijken naar gebeurtenissen met
5 een blije gevoel
Ik vind herinneringen maken belangrijk om verhalen
5 te kunnen delen met mensen die ik lief heb.
Herinneringen laten je emoties spreken, je herinnerd
alleen de situaties waar je bepaalde emoties bij hebt
3 gevoelt zowel goed als slecht
5 Belangrijke milestones in je leven
Naar mijn idee ben ik niet specifiek bezig met het
maken van herinneringen, ik leef in het moment en
een hoop van deze momenten neem je mee als
3 herinneringen
Ik vind dat herinneringen het leven bijzonder maken.
Ze zorgen voor gespreksstof en kunnen bepaalde
5 gevoelens oproepen

20 Non-binair vwo
Propedeuse
20 Vrouw
universitair

ze maken wie je bent of gaat worden
Alles wat is gebeurd in het verleden waar jij zelf bij
bent geweest

53 Vrouw

hbo

Mooi, dankbaar

24 Vrouw

Propedeuse hbo

Momenten die in mijn hoofd blijven zitten

21 Vrouw

Propedeuse
universitair

Ik denk aan leuke momenten die ik met vrienden en
familie heb gehad

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Mooie momenten, gedachtes

21 Man

Propedeuse hbo

Verleden

4 Het maakt mij blij
Een vorm om liefde, geluk en het leven vast te
5 leggen.
Omdat ik dankzij herinneringen maken vrolijk kan
5 terugkijken op bepaalde momenten
Het is heel belangrijk om mooie momenten vast te
kunnen houden. Maar ook de minder mooie
5 momenten. Hier kan je van leren.
Het is wel belangrijk omdat het momenten zijn die je
bijblijven, deze momenten heb je het over met
4 anderen waardoor je deze weer herleeft
Herinneringen zijn dat geen wat je aan het verleden
5 koppelt.

3

5 Word ik gelukkig van.
3
5
3
5

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Het verleden

Ik wil graag veel doen en zien en daar dan
herinneringen van maken. Dat is leuk om aan terug
4 te denken

22 Vrouw
22 Vrouw

mbo
mbo

Belevenissen
Vroeger

4 Omdat dit je leven leuker maakt
5

4
3

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Verzamelen & geromantiseerd

4 herinneringen vormen je als persoon.

4

23 Vrouw

Propedeuse hbo

verleden, gebeurtenissen

21 Vrouw

Propedeuse hbo

onthouden van momenten

5 is veel waardevoller dan spullen/objecten
ik denk dat alles herrineringen zijn en dat het maken
van een herrinering sowieso gebeurd dus dat je niet
3 zo zeer een herrinering kan maken

Sommige mensen herinneren zich amper nog wat van
vroeger/jeugd door bijv. trauma's. Zelf merk ik dat ik door foto's en
verhalen van familie weer soort van beelden terug krijg die ik miste.
Weet niet of dit past bij je onderzoek, maar wie weet haha. Succes!

Heel erg mee eens

Neutraal
Mee eens

gebeurtenissen in het verleden

Nee maar wel lekker bezig gurllll

Mee eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens
Neutraal
Neutraal

havo

Herinneringen vastleggen is voor mij als een anker tegen mijn
depressie, zo houd ik gedwongen een realistischer beeld van mijn
leven in plaats van alleen de standaard vervelende gedachten die
als eerste bovenkomen.
Ik kan me bedenken dat iemand die erg gesloten is en
herinneringen niet deelt niet optimaal kan genieten van het leven
(op elk moment)

Heel erg mee eens

Neutraal
Neutraal

18 Vrouw

Veel succes met het onderzoek!

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens
Neutraal

Universitair

Hopelijk helpt dit je

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens

Heel erg mee eens
Mee eens

22 Man

Mensen geloven je niet als je je zo veel herinnert. Bij een discussie
over iets wat is gebeurt kan ik precies van binnenkomst tot weg
gaan vertellen wat er is gebeurt. Dat frustreert mensen soms ook
best wel. Omdat ik me zoveel herinner kan het soms als een
belediging aanvoelen dat een ander dit niet doet.

Mee eens

Heel erg mee eens
Mee eens

3 Niet bewust mee bezig, onbewust doe je het toch
4 Gaat automatisch

-

Neutraal

Niet mee eens

Goede en slechte ervaringen
Verleden
de gedachte aan een moment dat je ooit hebt
meegemaakt

er zijn ook wel dingen die ik zou willen vergeten
Ik heb er altijd wel moeite mee als fysieke ruimtes veranderen. Als ik
bijvoorbeeld goede herinneringen heb gemaakt in een bepaalde
ruimte vind ik het moeilijk als daar de muren een andere kleur
geschilderd worden.

Heel erg mee eens

Neutraal

hbo
hbo

Nee

Neutraal

Mee eens

24 Man
43 Man

Ik hoop deze enquete te herinneren

Mee eens

Niet mee eens

Nostalgie en sentiment

Misschien een andere keer

Heel erg mee eens

Mee eens

Propedeuse hbo

Herinnering zijn voor mij een soort 'samenvatting' van mijn leven die
ik samen met andere heb mogen beleven.

Mee eens

Ik leg mijn herinneringen niet vast. Soms
onthoud ik ze en soms vergeet ik ze.
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek
Foto's, Video's

24 Man

Wil je nog iets delen betreft het onderwerp
herinneringen?

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op, Maken
van kunst

Foto's, Video's
Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
Ik ben er actief mee bezig zodat ik bewust geniet van mooie op, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze
momenten. Ook kan ik er dan nog langer van na genieten. aan muziek
Foto's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel
ze aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
Ik ben mij er bewust van, maar er niet bewust mee bezig
vast. Ik onthoud ze gewoon
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek, Heel bewust ergens
Op sommige bijzondere momenten denk ik bewust na dat ik naar kijken of ervaren en het op die manier
dit wil herinneren maar voor de rest ben ik er niet mee bezig onthouden
Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon
Leuk om er later over na te kunnen vertellen
Foto's, Video's
Omdat ik meer controle wil loslaten en dingen doe waar ik
later op kan terugkijken. Meer risico nemen, daarbij komen
ook meer herinneringen bij kijken
Foto's, Video's, Illustreren

4 vind het belangrijk, ga bijvoorbeeld graag maar concerten

Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik onthoud
ze gewoon

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Mee eens

1 het zelfdde als het vorige antwoord

Foto's

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Ik gebruik social media veel om herinneringen op te slaan en uit
zelfexpressie
Herinneringen zijn nooit 100% accuraat, en het verschilt per person.
Iedereen zou zijn leuke en fijne herinneringen moeten koesteren en
de minder fijne een goede plek dienen te geven.

Nvt.

Belangrijk en mooi onderwerp! ❤️

Het geeft je een geluksgevoel

Neutraal

Neutraal

ik probeer (toekomstige) herinneringen of belangrijke momenten
juist zo bewust mogelijk te ervaren, dat doe ik door juist op dat
moment niet bezig te zijn met het maken van een foto, video, etc.

Niet mee eens

Neutraal

nee

22 Vrouw

Propedeuse hbo

Positieve momenten

26 Man

Mbo 4

Aan leuke momenten die ik mee heb gemaakt.

23 Vrouw

hbo

Dingen die je hebt meegemaakt

22 Vrouw

hbo

Goede/slechte momenten uit het verleden

55 Vrouw

Master

Verleden is heden

58 Vrouw

Het doel in het leven is om gelhlkig te zijn. Ik word
gelukkig als ik met vrienden ben of leuke dingen
doe, dat worden herinneringen waar ik graag op
4 terugkijk.
Omdat het gebeurtenissen zijn waar je op kan
terugblikken op momenten wanneer je dat nodig zou
4 moeten hebben, dus wanneer je je “down” voelt.
Omdat je zo mooie of minder mooie momenten
beleeft met mensen die gevoelens terug kunnen
5 oproepen later
Denk dat herinneringen je echt gelukkig kunnen
maken, materialistische zaken uiteindelijk een stuk
5 minder.

We leven tegenwoordig in een maatschappij waarbij alles zo
snel gaat soms, dat ik op automatische piloot ga, waardoor
mn geheugen best slecht is. Ik ben me soms bewust van
een moment en probeer het te onthouden zodat ik het nooit
Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
vergeet. Meestal zijn dit momenten die bepalend zijn
geweest voor keuzes die ik heb gemaakt of mij goed laten
op, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze
4 voelen (denk aan complimentje)
aan muziek
Het gebeurd onbewust, als ik iets mee maak en het blijkt
3 heel leuk te zijn dan zal dit mij bij blijven.
Vind het leuk om dingen te doen met mensen en probeer
geregeld foto's te maken om er nog eens terug naar te
3 kunnen 'kijken' later.
4 Heb je weer wat om over te praten!

Foto's, Video's

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Foto's, Video's, Fotoboek maken met foto's en
Mee eens
video's erin

Misschien kan je herinneringen van vroeger opnieuw laten ervaren
door een interactieve ervaring er bij te bedenken.

5 Om samen met anderen mooie dingen te beleven…

hbo

Mooie en minder mooie momenten, waar je
regelmatig aan terug denkt

5 Deze blijven altijd bij je!
Genieten en mooie dingen doen van en met mijn
gezin, familie en vrienden, zolang we er nog zijn. Je
5 weet nooit hoeveel tijd je gegeven is…

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens
Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
Heel erg mee eens
onthoud ze gewoon

5 Omdat je tijd op aarde beperkt is

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

22 Vrouw

Propedeuse hbo

Foto’s, blije momenten

5 Het gevoel dat je alles eruit haalt wat erin zit

5

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen op Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Niet mee eens
Helemaal niet mee
eens

50 Vrouw

Universitair

Plezier

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Foto's, muziek, vrienden

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Neutraal

22 Man

mbo

Momenten die bij blijven

4

2 Ik zie wel wat er op het pad komt.
Ik vind het heel obsessief om alles wat je meemaakt te
moeten vastleggen. Of iets leuk is of niet, het blijft toch wel
ergens in mijn hoofd rondhangen. Als ik iets herinner met
vrienden, voegen beelden soms wel iets toe maar is het
samen eraan denken vaak ook al voldoende.

Foto's, Video's
Mee eens
Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op, Kleine
dingetjes bewaren (filmkaartjes, vliegtickets,
Neutraal
briefjes, etc)
Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
Mee eens
koppel ze aan muziek

Mee eens

Propedeuse hbo

4 Mooi voor later
Het helpt me om terug te denken aan alle mooie en leuke
dingen die ik heb meegemaakt, wanneer ik weer eens in de
4 put zit

Heel erg mee eens

22 Vrouw

5 Nagenieten en voorpret
Wanneer je je bijvoorbeeld minder goed voelt kan je
terugdenken aan je herinneringen waar je je wel
5 nice voelde

Heel erg mee eens

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens Vet onderzoek!! Ik ben benieuwd naar de resultaten :)

Mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Neutraal

Helemaal niet mee eens

Mee eens

Neutraal

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens Helemaal niet mee eens

Neutraal

Heel erg mee eens

21 Man

Propedeuse
universitair

Aan gedachtes en beelden van meegemaakte dingen

Als je geen herinneringen maakt, betekent het dat je
4 niks meemaakt. Als je niks meemaakt leef je niet.

Daarnaast zie ik foto's van activiteiten maken als een bewijs
dat je een herinnering hebt, oftewel dat je iets hebt gedaan
of dat je hebt geleefd. Ik vind niet dat het nodig moet zijn
1 om dat te bewijzen. Live and let live.

45 Vrouw

hbo

Warmte, herbeleving

4

3

Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze
aan muziek, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon
Foto's, Video's, Ik schrijf mijn herinneringen
op, Ik verwerk ze in een liedje / Ik koppel ze
aan muziek

51 Vrouw

Master

Foto’s, vakantie, familie, liefde

26 Vrouw

hbo

Ervaringen en gevoelens van vroeger

3 Ik ben er niet bewust mee bezig, maar maak er verl
Herinneringen maken is niet het doel opzich, leuke dingen
3 doen wel en die leiden tot herinneringen.

Foto's, Video's
Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Niet per se actief. Ik maak natuurlijk wel foto's en filmpjes.
Maar de beste herinneringen komen naar mijn mening
3 spontaan

Foto's, Video's, Ik verwerk ze in een liedje / Ik
koppel ze aan muziek, Familie en vrienden
herinneren mij aan dingen

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Ik haat het maken van te veel foto’s bij een herinnering
2 omdat ik hierdoor het moment zelf vergeet
Je wilt geen herinneringen forceren, dit verschuift je
denkbeeld naar dat toe, tegelijkertijd wil je ook niet je leven
leiden zonder uit te kijken naar herinneringen, dus je zal
2 altijd ergens in het midden belanden hierin.
Ik vind het leuk om terug te kijken op de dingen die ik heb
4 meegemaakt.

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Neutraal

Mee eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee
eens

Helemaal niet mee eens Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon

Neutraal

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Neutraal

Neutraal

Mee eens

Mee eens

Neutraal

Foto's, Ik schrijf mijn herinneringen op

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal niet mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens

fantastisch, koester mijn herinneringen. kinderen en klein
kinderen. heel goed leven en dat realiseert ze 100%. we
5 hebben het goed en zijn gelukkig

Foto's

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Heel erg mee eens

Helemaal niet mee
eens

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

20 Man

Propedeuse hbo

Leuke en minder leuke dingen die ik heb
meegemaakt

Ik denk dat herinneringen mensen verbinden en een
5 fijn gevoel geven
Omdat herinneringen vaak fijn zijn om aan terug te
4 denken en met andere mensen over te praten.
Je leeft maar 1 keer. En nu door de coronacrisis heb
ik (en ik denk veel anderen) me gerealiseerd dat tijd
veel te snel gaat en dat we moeten genieten zoveel
5 het kan

23 Vrouw

Propedeuse hbo

Gedachtes in m’n hoofd van vroeger

Gaat een beetje vanzelf als je gewoon het beste van
3 je leven maakt. Ik ben er niet bewust mee bezig

24 Man

Propedeuse hbo

Nostalgie

21 Vrouw

mbo

Momenten die ik in het verleden heb meegemaakt

Als alles en iedereen weg valt, heb je alleen nog
5 maar je herinneringen om op te berusten.
Ik vind het belangrijk omdat ik zo nieuwe dingen
5 meemaak en geluk ervaar

85 Vrouw

hbsb
modeaccademie

heel veel herinnerignen, vooral aan de reizen,
antartica en alaska.

Hoe ouder je wordt, hoe rustiger je gaat leven. Hoe
5 heerlijker het is als je mooie herinneringen hebt

37 Man

hbo

Vroeger.. en "geluk" bij een positieve.

4 Je leeft voor momenten. Niet voor spullen

4 Om dat je deze je leven lang mee neemt.

65 Vrouw

hbo

dingen die ik me herinner van eerder in mijn leven

5 dan maak ik dingen mee

21 Vrouw

Propedeuse hbo

Geluksmomenten

5 Ik wil genieten

1 ik leef gewoon
Ik vind het mooi te zien hoe mijn brein zelf opslaat wat de
2 moeite waard is

Foto's, Ik leg mijn herinneringen niet vast. Ik
onthoud ze gewoon
Foto's, soms maak ik herinneringsboekjes,
bijvoorbeeld bij het krijgen van mijn kinderen
deed ik dat en van vakanties
Foto's, Video's, Ik leg mijn herinneringen niet
vast. Ik onthoud ze gewoon

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Neutraal

Helemaal niet mee
eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Heel erg mee eens Mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Nee
Delen van herinneringen doe ik alleen binnen familie en vrienden
met wie ik het beleef.

Klassieke muziek delen met kinderen en klein kinderen
Dol op muziek
Muziek festival verbier, goede herinneringen
Goede artiesten, praten met de artiesten
Het lijkt hier alleen te gaan over de positieve herrinneing. Gelukkig
is dat ook wat vaak het geval is. Maar gaat het hier uitsluitend om
positieve? Of herrinneing in het algemeen?
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01. Een wattenschijfje kan na meerdere malen gebruik uit elkaar vallen. Daarnaast kan
een wattenschijfje ‘‘goedkoop’’ ogen.
02. Een kristal geslepen fles heeft een nette uitstraling. Kristal geslepen glaswerk is
zwaarder dan normaal glaswerk. Het gewicht kan het gebruik om eruit te ruiken
oncomfortabel maken.
03. Met een druppelflesje kan de vloeistof gemakkelijk uit de verpakking gehaald worden. Er moeten ook watjes aangeboden worden om de vloeistof op te doen. Als er meerdere geuren zijn moeten deze allemaal op een individueel watje komen om het mengen
van geuren te voorkomen. Een ander nadeel aan een druppelflesje is dat het alleen
werkt met vloeistoffen.

1.

2.

3.

04. een buisje is makkelijk vast te pakken en er zijn geen complicaties met het moeten
openen van de verpakking. Een glazen buisje kan wellicht een wetenschappelijke uitstraling hebben.

4.

05. Een gerecyclede pindakaas of jam pot is makkelijk open te maken. Een logo op de
deksel zorgt niet voor de beste uitstraling. Alle labels moeten van de potten afgehaald
worden. Er mogen ook geen lijm resten achter blijven.
06. Een erlenmyer heeft een extreme wetenschappelijke uitstraling. Dit kan de ervaring
van de gebruiker beïnvloeden en het lastiger maken om een herinnering op te halen.
07. Kruidenpotjes zijn gemaakt om makkelijk open te klikken. De dop blijft aan het potje
zitten, dus er is geen kans dat de dop valt. Door de gaatjes is het mogelijk om de geur te
ruiken.
8.
6.

5.

7.

08. Een houten kistje is makkelijk open te maken. Wellicht blijft het minder makkelijk
dicht. Vloeistoffen blijven lastiger in deze verpakking.
09. Een spray fles is makkelijk te gebruiken. Als het flesje glad is en geen textuur heeft,
glijdt het wellicht wat makkelijk uit de handen als er gesprayd wordt.
10. Een parfum test strip is ervoor gemaakt om geuren langer vast te houden. Zoals de
naam al zegt is er al een product gekoppeld aan een parfum test strip. Dit kan het proces
om een herinnering op te halen lastiger maken.
11. Een flesje met een kurk dop is een gesloten omgeving waar de geur niet makkelijk
kan vervliegen. Zolang de kurk er niet met brute kracht op wordt gedaan, is hij ook makkelijk af te krijgen.
12. In een knijpfles is het mogelijk om de lucht met de geur uit de fles te knijpen als de
geur niet sterk genoeg is. Door de gesloten omgeving zal de geur niet snel vervliegen.

9.
10.
11.

12.

Pagina

13. Bijlage
01. Een foto is makkelijk bekijken, maar wel delicaat. Als de foto in een fotoalbum zit raakt het minder snel beschadigd. Vroeger konden er nog geen kleur foto’s gemaakt worden. Als dit wordt mee genomen in het ontwerp sluit het
beter aan bij de doelgroep.

1.

02. Een video zou op een tablet of computer scherm gepresenteerd moeten worden. Niet alle ouderen zijn bekend
met de werking van tablets of computers. Ook niet alle ouderen willen dat leren. Als er een duidelijke uitleg gegeven
wordt voor het gebruik dan zou het mogelijk zijn, maar het draagt risico’s met zich mee.

2.

03. Een kijkdoos brengt een 3d perspectief met zich mee. Het nadeel van een kijkdoos is dat het kijk gaatje meestal vrij
klein is en dat er met maar 1 oog doorheen gekeken kan worden. Voor mensen met slechte ogen is een kijkdoos nauwelijks te gebruiken.
4.

04. Een schilderij is steviger maar zwaarder dan een foto. Ook is het minder realistisch dan een foto.

3.

5.

05. Een projectie neemt veel ruimte in. Als er veel licht aanwezig is, dan is de projectie slechter te zien. Voor het afspelen van algemene video’s zou het wel mogelijk zijn. Dit kan als er iemand aanwezig is om de projector te bedienen of
er moet een video op herhaling afspelen.

6.

06. Met een pop-up boek kan er een verhaal verteld worden. Ook wordt er een 3d effect toegevoegd aan de afbeelding.
Mensen kunnen de 3d afbeeldingen voelen. Dat is positief voor mensen met een verslechterd zicht. De 3d afbeeldingen kunnen wel delicaat zijn en verbuigen als veel mensen eraan zitten.

01. Een gerecht is de beste manier om smaken over te brengen. Net zoals bij kleding zijn er bij eten ook
trends. Er waren vroeger gerechten populair die nu bijna vergeten zijn. Om een gerecht te maken heb
je uiteraard wel toegang tot een keuken nodig.
02. De norimaki synthesizer is een gadget die met 5 gels van de basis smaken in theorie elke smaak kan
namaken. Het is goed om veel verschillende smaken na te maken zonder dat het veel ruimte op neemt.
Omdat geur en smaak nou samen werken en er geen geur in deze synthesizer aanwezig is, zijn de smaken wellicht niet helemaal correct. Ook mis je met deze synthesizer de eet ervaring.

04. Picknick maakt heel veel verschillend soorten thee met bijzondere smaken, bijvoorbeeld appeltaart. Hier kan inspiratie uit genomen, genoemd bij punt 6. Zo’n thee is natuurlijk wel warm en dat kan
het lastig maken om koude gerechten na te bootsen.

2.

1.

03. Geïnspireerd op de synthesizer zouden 5 lepels met de basis smaken ook kunnen werken. Hiermee
kunnen niet alle smaken nagemaakt worden, maar de opvallende smaken uit een gerecht kunnen wel
uitgelicht worden.
4.

5.

05. Geur en smaak werken heel nauw samen, daarom zou het mogelijk om de hersenen te laten denken
dat ze iets proeven terwijl het eigenlijk alleen een geur is.
06. De vorige punten zouden beide op dezelfde manier werken, namelijk met een kruidenmix. Tijdens
het koken breng je het gerecht op smaak met kruiden. Door deze kruiden bij elkaar te doen, kan het
gerecht nagebootst worden.
07. Een bakje met de belangrijkste ingrediënten van een gerecht is eigenlijk een combinatie van nummer 1 en 6. Dit neemt ook beide voor en nadelen mee.

3.

7.

6.
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4.

1.

5.

6.
7.

8.

01. Er zijn heel veel verschillende soorten textiel en die voelen allemaal anders. Met kleine lapjes van deze stoffen kan je ze toch allemaal voelen.
Soort gelijk aan test lapjes in een woonwinkel voor je bank bijvoorbeeld. Met textiel waar tenten van worden gemaakt of katoen kan je het oproepen van herinneringen ondersteunen.
02. Kleine bakjes met verschillende soorten zand, blaadjes en steentjes zijn ook een manier om de tastzin te prikkelen.
03. Het fanTASTisch boek is een project van mijn minor. Dit boek heeft allemaal bladzijde met texturen die geïnspireerd zijn op het lichaam. Dit
boek is gemaakt om mensen te helpen leren het lichaam aan te raken. Voor dit onderzoek zou het mogelijk iets te abstract zijn.
04. Kleine en miniatuur objecten zijn een perfecte manier om de tastzin te prikkelen. Als de vorm en materialen van de miniatuur versies hetzelfde zijn als de echte objecten dan kunnen ze goede vervanging spelen zonder teveel ruimte in te nemen
05. Met een handschoen warmer is warmte goed na te bootsen, deze kan bijvoorbeeld op de armen of in de nek gelegd worden.
06. Een ventilator kan wind namaken. Het zal nooit zo krachtig zijn maar het kan andere zintuiglijke prikkels wel ondersteunen.
07. Het vasthouden van een kop koffie of thee geeft ook warmte. Dit kan ook een knus nostalgie gevoel geven.
08. IJsblokjes werken tegenovergesteld van de thee. Ze zijn goed om kou mee na te maken, maar ze smelten natuurlijk uiteindelijk wel. Ook moet
er dan gekeken worden naar een manier van opbergen.
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01. Met het gebruik van een radio heb je alsnog meerdere mogelijkheden om geluiden af te spelen. Een
radio heeft niet directe aansluiting tot de doelgroep. Daarnaast heeft een radio een constante toevoer
van stroom nodig.

2.

1.

4.

3.

5.

02. Een CD is een van de mogelijke manieren om geluid af te spelen via een raio. Op een CD kan een
collectie van nummers en geluiden gezet worden die bij elkaar passen. Er moet dan wel een papiertje
bij liggen met aanduiding in welke volgorde de nummers staan zodat er ook nummers overgeslagen
kunnen worden.
03. Een cassette is eigenlijk gewoon de voorganger van de CD. Hiervoor gelde dezelfde punten als bij de
CD genoemd. Alleen in oude radio’s zitten cassette spelers .

6.

11.

7.

12.

8.

13.

9.

10.

04. Met een radio zender heb je zelf geen controle over wat er wordt afgespeeld. Een zender zoals Radio Remember (rijnvis, 2021) is wel een goed voorbeeld van hoe een radio zender gebruikt kan worden
om te ondersteunen in het ophalen van herinneringen.
05. Een vinylplaat heeft gelijk een stuk oudere uitstraling dan de vorige opties. Het probleem met een
vinylplaat is wel dat het alleen in een platenspeler afgespeeld kan worden.
06. Met een mp3 kunnen een grote hoeveelheid geluiden afgespeeld worden. Via het schermpje is
duidelijk te zien naar wat je luistert. De besturing knopen zijn mogelijk iets te klein voor fijn gebruik
binnen de doelgroep ouderen.

14.

07. Een walkman heeft grotere bedieningsknoppen dan een mp3 speler. Echter is een walkman heel
snel gelinkt aan de jaren 90 en dat helpt niet met het ophalen van herinneringen van voor die tijd.
08. Met een tablet krijgt de gebruiker een duidelijk overzicht van de geluiden bibliotheek. Mogelijk is er
wel uitleg nodig voor de besturing van de tablet.
09 . Een jukebox komt uit de jeugd jaren van mijn doelgroep. Dit zou heel goed passen. Het is wel massief en lastig mee te nemen in een mobiel ontwerp.
10. Een platenspeler is perfect voor de vinylplaten. Ook deze heeft een constante toevoer van stroom
nodig.
11. Met oortjes voorkom je dat geluiden gaan mixen of dat je gestoord wordt door andere geluiden.
Het is misschien niet het meest hygiënische als steeds andere mensen ze gebruiken. Voor iedereen een
nieuw paar is ook niet duurzaam.
12. Een koptelefoon werkt eigenlijk hetzelfde als de oortjes, maar iets hygiënischer.
13. Een speaker die je op tafel kan zetten of tegen je oor houden is het meest hygiënisch van de afgelopen drie opties. Als het geluid niet al te hard gezet wordt dan gaan geluiden van andere bezoekers ook
niet met elkaar mixen.
14. Een retro style speaker past qua uitstraling beter bij de doelgroep. Verder werkt hij hetzelfde als de
speaker uit de afgelopen optie. Deze bestaan met een batterij er in.

49

Pagina

Resultaten
vormgeving
prototype
Bijlage 5

50

Pagina

13. Bijlage

51

Het is een bekende
vorm, daardoor is het
gebruik makkelijk. Het
drukken ging gemakkelijk. Door de structuur
op het flesje heb je grip
als je het flesje vasthoud.

Doordat het label er
recent afgehaald was,
plakte het flesje. Dit
was niet fijn om vast te
pakken. De vorm van
het flesje was prima.
Het lag goed in de hand.
De deksel ging heel
makkelijk open.

De geur was heel makkelijk te ruiken. Het was
niet eens nodig om de
stokjes eruit te halen.
Het flesje was makkelijk vast te pakken. Het
is mogelijk, omdat het
een diffuser is, dat de
geur met andere geuren gaat mengen terwijl
dit niet de bedoeling is.

De geur was heel erg
sterk. De dop bleef een
beetje klemmen en
dat maakte het lastig
om te openen. Uit eigen instinct werd er
in het flesje geknepen
om de geur meer eruit
te krijgen. Het flesje
kraakt heel erg als er
in geknepen wordt. Dit
verstoord de poging om
een herinnering op te
halen.

Het flesje en pipet zijn
erg klein en heel lastig
vast te pakken. Ze zijn
beide ook vettig door de
lavendel olie die erin
zit. Hierdoor draaide
het hele flesje als je
alleen de dop open probeerde te draaien. Het
gebruik van het pipetje
was prima. Het was onduidelijk waar de olie
op gedaan kon worden
om het beter te ruiken.
Uit het pipetje ruiken
was niet makkelijker
dan het flesje.

Deze verpakking was
heel vervelend. Door
het product wordt het
tin al snel vettig. Het
bakje is zelf heel plat.
Er is weinig ruimte om
hem goed vast te pakken om hem open te
maken. Als je heb vast
hebt dan glijdt hij makkelijk uit de handen.
Eenmaal open is de
geur wel goed te ruiken.
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Deze verpakking werkte verrassend goed. Door
de hoekige dop was er makkelijk grip te krijgen.
Omdat het flesje van zacht plastic is kon er gemakkelijk in geknepen worden zonder geluid.
De dop was wel klein en viel daardoor uit de
handen.

Het watje hield de geur goed vast, maar zag er
niet mooi uit. Deze presentatie gaf een negatief
voor oordeel. Mogelijk vervliegt de geur snel
omdat het zo in de open luncht zit.

Dit potje hield de geur heel goed vast. De geur
was intens en rijk. Het potje was goed vast te
houden. De dop was wat lastiger, gezien deze
rond was.
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01. Een koffer een handig formaat dat overal mee naar toe kan. Bij het gebruik
van een koffer moet er wel rekening gehouden worden met het gewicht. Het
moet natuurlijk nog wel te tillen zijn. Ook is er met een koffer een limiet aan
wat mee kan. Het aanbod van zintuiglijke prikkels kan hierdoor niet uitgebreid zijn. Een koffer is een mogelijke vormgeving voor aan huis bezoeken.
02. Een bakfiets heeft al meer ruimte dan een koffer. Ook kan er meer gewicht
mee. Echter moet er nog steeds rekening mee gehouden worden. Hoe zwaarder de inhoud van de bakfiets, hoe zwaarder het fietsen wordt. Het wordt
lastig om met een bakfiets tafels en stoelen mee te nemen,
03. in een herinnering kistje is net genoeg ruimte voor een prikkel voor elk zintuig. Per kistje zou één herinnering ‘‘verpakt’’ kunnen worden. De vorm van
het kistje lijkt op een schatkist. Dit geeft het gevoel dat de inhoud erg waardevol is. Dat is het uiteindelijk ook, want elke herinnering heeft zijn eigen waarde.
04. Een webshop heeft het voordeel dat het een heel groot bereik heeft. Als de
zintuiglijke prikkels per brievenbus post bezorgt kunnen worden dan is heel
Nederland het bereik. Voor ouderen die niet gemotiveerd zijn om uit huis te
gaan is dit een goede oplossing. Er mist nog wel een manier waardoor de herinneringen gedeeld kunnen worden. Als er geen reactie of gesprek kan ontstaan, dan heeft het wellicht geen effect op het gevoel van eenzaamheid. Ook
zal het lastig zijn om te doelgroep naar de website te krijgen.

1.

2.
3.

4.
6.
5.

7.

8.

05. Een markt kar is gemaakt om veel goederen uit te stallen. In dit geval zouden het zintuiglijke prikkels zijn. De meeste markt karren moeten na gebruik
wel uit elkaar worden gehaald en in een trailer vervoerd worden. In de trailer
is ook ruimte om stoelen en tafels mee te nemen. Het kost veel tijd om het op te
zetten en af te breken.
06. Een tuk tuk of driewieler heeft veel ruimte in de achterbak. Door een dubbele laag te maken zou er ruimte zijn voor de zintuiglijke prikkels en voor
opklapbare tafels en stoelen. Een tuk tuk is niet heel groot en zou overal geparkeerd kunnen worden. Omdat het op een motor rijd, heeft het een groter bereik dan de bakfiets bijvoorbeeld.
07. Een trekkar is een prima manier om spullen te vervoeren. Het is minder
voor het uitstallen van de spullen. Een trekkar is meestal niet heel hoog van
de grond. De doelgroep heeft meestal lichamelijke klachten en kan niet goed
bukken. Lopen met de trekkar beperkt het bereik.
08. Een ‘‘restaurant’’ of een vaste locatie in een pand geeft meerdere mogelijkheden om verschillende zintuiglijke prikkels aan te bieden. Denk bijvoorbeeld
aan gerechten. Uiteraard is het niet een mobiel ontwerp en kan het niet gemakkelijk naar de doelgroep toe komen. Dit valt te overbruggen met een bezorging
optie, maar dat kan de gebruiker ook juist motiveren om thuis te blijven.

09. Een food truck is eigenlijk een restaurant op wielen. Het kan naar de doelgroep toe komen en heeft veel ruimte voor opslag. Door de grote is het mogelijk niet overal even makkelijk te parkeren.

9.
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