
Praktijksessie 7: eHealth makkelijk in gebruik

Jetske van Oosten – Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Paulien Melis – Waag technology & society 

Judit van Gaasbeek en Marjan Ketner – OD205



Programma

13.50 - 14.00 Introductie 

14.00 - 14.10 Zelfie - Waag 

14.10 - 14.20 Nieuw Waldeck - OD205 

14.20 - 14.50 Interactieve opdracht 

14.50 - 15.05 Plenaire feedback & afsluiting 



Zelfie: 
eHealth ontwikkelen met ouderen

Paulien Melis 



Uitgangspunten Zelfie

• Revalidatie thuis, met begeleiding van fysio op afstand 

• Kwetsbare ouderen (80+), lichte cognitieve problemen 

• Trainen van functionele handelingen 

• Bevorderen van zelfredzaamheid  

Partners 

• UMCG 

• Geriatrische afdeling Slotervaartziekenhuis (nu OLVG)













Take-away

• Niet alleen feedback vragen, maar actief betrekken in 

ontwerpproces 

• Ouderen in iteratieve stapjes meenemen in ontwerp 

• Gebruik (paper) prototypes en pas continue aan 

• Betrek ook andere stakeholders - in dit geval 

fysiotherapeuten en specialist Goal Attainment Scale 

• Technologie laagdrempelig; hoeft niet high-tech te zijn! 



Ervaar Waldeck

EEN NIEUWE GENERATIE 
OUDEREN(ZORG)

Judit Gaasbeek Janzen & Marjan Ketner 
od205
27 november 2019





OnderzoeksLAB



OnderzoeksLAB

Een wijk voor iedereen - iCAREnext 
Carnisse Rotterdam



OnderzoeksLAB

Slimme openbare ruimte 
Ervaar Waldeck - Den Haag



Zelfredzaam in een slimme 
openbare ruimte



Zelfredzaam in een slimme 
openbare ruimte

Hoe maken we de wijk 
toekomstbestendig? 



Ontwerpen voor de toekomst 

Nu 2022

1

2

2040



Onze aanpak

• Onderzoek naar de maatschappelijke 
   en technologische ontwikkelingen

• Inventarisatie van de behoeftes  
   - van ouderen van nu 
  -  van ouderen van de toekomst

Aanpak 2022

1

2
3

2040



Leefstijl vs technologie



Inventarisatie behoeftes

mobiliteit gezondheid

sociaaltechnologie

activiteiten



Inventarisatie behoeftes

Ouderen van nu
2019

• Interviews
• Foto opdracht

• Interviews
• Generatieve sessies

Ouderen van de toekomst
2040



Communicatie

FREEDOM

CONNECTNESS

BE OF VALUE

Ouderen van nu
2019

• Routekaart voor de wijk • Verhalen

Ouderen van de toekomst
2040



Onderzoek naar maatschappelijke 
en technologische trends

Inclusieve

stad

Deel

economie
Domotica

Smart 

Cities



Deel

economie

Smart

Mobility

Mobiliteit & deeleconomie



“Ik woon in Waldeck”   - Evelien



Inclusieve

stad

Domotica

Verzorgingstaat &  
participatiesamenleving

Deel

economie



“Ik woon in Waldeck”   - Victor



‘Everything and everyone integrated’

2040



Bedankt!

Judit Gaasbeek Janzen & Marjan Ketner 
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27 november 2019

WWW.OD205.NL/LAB/ERVAAR-WALDECK



Opdracht 1 

Schrijf één of meerdere thema’s 

op waar jij nu aan werkt? 

Binnen welk thema of  

welke context zou jij 

ontwerpmethodes willen 

inzetten? 



Opdracht 2 

Werk in groepjes samen 

Kies één thema en ga samen de 

volgende vragen uitwerken: 

a] Hoe ga je ontwerpmethodes 

in jullie context inzetten? 

b] Hoe gaan jullie dit proces 

aanpakken? 



Terugkoppeling 

Ieder groepje presenteert hun 

aanpak 

Wat zijn uitdagingen? 

Waar lopen jullie tegen aan?  

Take-away 

Schrijf voor jezelf op wat je 

morgen gaat doen. 

             

CC: Ninejipjip (Noun Project)


