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Introductie

• Persoonsgerichte interventies

• Onvervulde behoeften zinvolle activiteiten

• Onvoldoende ondersteuning zelfmanagement

• Hervormingen langdurige zorg



Wat is er bekend?

- Gebruiksvriendelijk; 

- Toename zelfvertrouwen; 

- Toename betrokkenheid in vrijetijdsbesteding;

- Ondersteuning geheugen, sociale relaties, 
interacties en mantelzorgers bij de dagelijkse zorg.

(Riley et al., 2009, Astell et al., 2010, Upton et al., 2011, Meiland et al., 2012, Pringle and 
Somerville, 2013, Leuty et al., 2013, Nijhof et al., 2013, Lim et al., 2013, Groenewoud and 
de Lange, 2014, Nordheim et al, 2014; Kerkhof et al., 2015; 2017; Astell et al, 2016)



Reflecties

• Voorzichtigheid is geboden bij het 
selecteren van apps

• Ondersteuning is nodig bij het gebruiken 
van de tablet en de apps



Het programma FindMyApps bestaat uit:

- Een tool dat individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van

mensen met dementie matcht met kenmerken van apps.
- Een training voor mantelzorgers (inclusief vrijwilligers) om mensen met

dementie te ondersteunen bij het gebruiken van een tablet, FindMyApps
en de apps (Kerkhof et al, 2016).



FindMyApps tool en training

Behoeften onderzoek:

focus groups (Kerkhof 

et al, 2017) 
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FindMyApps (FMA) selectie tool

Carer

Person with mild 

dementia

Possible apps

Most usable apps

Sets of user and system 

requirements of apps 

(filters)

65%           77%             89%



Onderzoeksvraag

“Hoe kan een selectie-tool worden ontworpen, 

dat mensen met beginnende dementie

ondersteunt in het vinden van bruikbare apps

voor zelfmanagement en zinvolle activiteiten

(selectie criteria) die aansluiten bij persoonlijke 

behoeften, wensen en mogelijkheden (user-

profile)?”



Doelstelling

“Het ontwikkelen van een selectie-tool dat 

voldoet aan de verwachtingen van de 

gebruikers (mensen met lichte dementie en hun 

mantelzorgers) en andere stakeholders

(professionals en experts op het gebied van 

dementie en ICT).”



FindMyApps tool en training
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Gebruikersvereisten (1)



Gebruikersvereisten (2)



Assessment for dementia friendly apps
Criteria categorie Beschrijving  

Interactie Intuitief gebruik: navigatie knoppen

Feedback Visueel en audio feedback

Esthetisch  design • Tekst grootte

• Contrast en achtergrond

App design • Intuitief gebruik: herkenaar en niet complex

• Instructies en help functie

Persoonlijke instellingen Taal 

Obstakels Advertenties en light versies

Leeftijd geschiktheid Niet kinderachtig

Assessment dementie 
vriendelijke apps



User profile

Persoonlijke instellingen:

 Afasie (en agnosie): weinig tekst en veel plaatjes

 Agnosie (en afasie): gebruik van echte foto’s
 Apraxie: type of gesture

 Algemeen: lettergrootte en Engelse taal



Methoden  

- Drie iteraties/ sprints:

1. Fase I: Wensen verzamelen tav ontwerp

2. Fase II: Creëren van mock-ups/ prototypes

3. Fase III: Gebruikers testen

4. Fase IV: Identificeren van verbeterpunten

- Participatory design

- Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Wensen
ontwerp

Creëren
Mock-upsGebruikers-

testen

Verbeter-
punten



Methoden (2)

• Gebruikerstesten met personen met 
dementie (n=8), mantelzorgers (n=8) en 
professionals (n=2).

• Scenario testen/ opdrachten  

• Three step test interview (TSTI)

1. Think aloud;

2. Focused interview;

3. Semi structured interview.



Data analyse

1. Respondent karakteristieken

2. Beeldopname interviews

3. Gedetailleerde beschrijving resultaten per scenario  

4. Observatie logboeken

• Analyse gericht op verbetering van de 
gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid



Bevindingen 

Sprints 1, 2 & 3

Gebruiks-

vriendelijkheid

Bijvoorbeeld tav van een gebruiksvriendelijke navigatie in FindMyApps: 
- Selectie van apps voor (sub)activiteiten; 
- Presentatie van apps en downloaden van apps; 
- Instellen van persoonlijke instellingen/ondersteuning (uitleg).

Bruikbaarheid Bijvoorbeeld tav een begrijpelijk en bruikbare inhoud:
- Wat zijn de hoofdactiviteiten op het gebied van zelfmanagement en 

zinvolle activiteiten en hoe deze te ordenen in sub activiteiten?
- Welke iconen passen hier het beste bij?
- Wat is een goede balans tussen het tegemoet komen aan verschillende 

behoeften en eenvoud? 



Aanvullende gebruikerstesten



Content FMA selection tool

• Front-end (looks like).

• Back-end bestaat uit:

 Gebruikersomgeving;

 Beheerdersomgeving;

 Rapportage-omgeving.



Pagina’s front-end (looks like)

• Inlog pagina; 

• Instellen van gebruikersprofiel (instellingen); 

• Keuze hoofd en subcategorieën (ontdek); 

• Presentatie apps van nav hoogste score (ontdek); 

• Uitgebreide info app en geleiding naar App Store 

(iOS) of Google Play (ontdek); 

• Overzicht van apps (mijn apps); 

• Uitleg-knop. 



Onderzoek

• Feasibility studie (nov 2017- maart 2018): 

- Controle groep zonder FMA (n=10).

- Experimentele groep met FMA (n=10).

- Tablet training. 

- Thuiswonende mensen met beginnende dementie.



Eerste bevindingen

• Nuttig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel. 

• Ondersteuning vinden van apps op het gebied 
van zelfmanagement en zinvolle activiteiten. 

• Beter omgaan met tablet en om tablet vaker 
te gebruiken. 

• Verbetersuggesties verwerkt in nieuwe versie 
van FindMyApps.



Lange termijn doel

De verwachting is dat ‘FindMyApps’ zal bijdragen aan een 
zinvolle dagbesteding (participatie in dagelijkse en sociale 

activiteiten), zelfmanagement stimuleert en dat de kwaliteit van 
leven van zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers 

wordt vergroot. 
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