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Waarom is sociaal verbinden belangrijk?

Welke lifestylefactor is de beste voorspeller hoe lang je (nog) te leven hebt?

Nummer 1 is: sociale verbondenheid, ‘hechte relaties’ en ‘sociale integratie’

(boven roken, bewegen, overgewicht en al dan niet schone lucht)

(Julianne Holt-Lunstad, 2018)

De mens van nature een sociaal wezen is, een zoön politikon, die alleen in gezelschap zijn 

volmaaktheid kan vinden

(Aristoteles, 330 bc)



• Sociale contacten

• Serieus genomen worden

• Samen leuke dingen doen

• Steun van anderen

• Erbij horen

• Zinvolle dingen doen

• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf

• Je grenzen kennen

• Kennis van gezondheid

• Omgaan met jd

• Omgaan met geld

• Kunnen werken

• Hulp kunnen vragen

• Genieten

• Gelukkig zijn

• Lekker in je vel zi en

• Balans

• Je veilig voelen

• Hoe je woont

• Rondkomen met je geld

• Onthouden

• Concentreren

• Communiceren

• Vrolijk zijn

• Jezelf accepteren

• Omgaan met verandering

• Gevoel van controle

• Zinvol leven

• Levenslust

• Idealen willen bereiken

• Vertrouwen hebben

• Accepteren

• Dankbaarheid

• Blijven leren

• Je gezond voelen

• Fitheid

• Klachten en pijn

• Slapen

• Eten

• Condi

• Bewegen
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Wat is nodig voor optimale verbondenheid

o.a. in de Call AAL 2015 Kith&Kin, bij ouderen met geen of weinig 

digivaardigheden, gericht op: 

• Versterken sociaal netwerk

• Verminderen beperkingen in sociale conditioneringen

• Device ontwikkelen met de doelgroepen, echt intuïtief 

Verdeling:

User centered techniek - YoooM

User centered maatschappelijke ontwikkeling - CMO



Welke ontwikkeling hebben wij samen gedaan

• User centered ontwikkelen: Samen met ouderen 

opgetrokken rond hun uitdagingen

• Vijf jaar onderzoek en ontwikkeling 

verricht 

• Focusgroepen, diepte interviews, 

Cultural Probe, labtesten, veldtesten, design workshops



YoooM contact app
Eenvoudig videocontact voor ouderen en hun naasten
• Versterken sociaal netwerk

• Voor mantelzorg contact
• Bij ziekte en dementie 

Intuïtief 
• Geen leercurve nodig. 

• Afgestemd op weinig digivaardige ouderen

Volledige privacy
• Volledig gesloten omgeving
• Eenvoudig beheer en onderhoud op afstand

Optioneel automatisch opnemen
• Bij ziekte en dementie

Mobiel of tablet
• Kan het Android scherm overschrijven
• Gratis in android app store



Eenvoudig groepen over afstand organiseren
• Sociale activatie van mensen in isolement 

Methodiek modules
• Opbouwen sociaal netwerk
• Stabiliteit behouden voor fragiele ouderen

• Verminderen sociale beperkende conditioneringen
• Groepscontact voor partners van dementerenden

Intuïtief 
• Groepsvideo en tekst contact
• Geen leercurve nodig. 
• Afgestemd op weinig digivaardige mensen

Volledige privacy
• Volledig gesloten omgeving
• Eenvoudig beheer en onderhoud op afstand

Mobiel of tablet
• Kan het Android scherm overschrijven
• Gratis test versie in android app store

(Ontwikkeld ism Parnassia, GGZ centraal ook geschikt voor welzijn)

YoooM Groepscontact app



Versterken intuitiviteit

Drukknoppen
• Versterken intuïtieve patronen
• Verminderen visuele uitdagingen – slechtziendheid

Standaard

• Verminderen fysieke uitdagingen – tremor, trillen

Lens

• Versterken lichaamstaal – Verminderen beperkende cognitieve vaardigheid

Film Lenie



Resultaten
• Sluit goed aan op de beleving van niet digivaardigen

• Gebruiksvriendelijk voor psychisch kwetsbare mensen

• 20% vermindering eenzaamheidservaring

• Verbetering van sociale factoren ‘zichzelf kenbaar maken’ en 
‘samenwerken’

Vervolg
• Implementeren bij bestaande netwerk partners 

oa. GGZ, gemeenten, welzijn

• Netwerk verder uitbouwen 

• Meer sociale verbondenheid - meer positieve gezondheid

Filmpje kleinkind met oma zingend
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