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Inhoud 



E-health ontwikkelingen: hoog tempo 
 
(GRZ) revalidatie bij NAH:  
motivatie, succeservaringen en plezier 
(de Kloet et al, 2015) 
 
• Patiënten 

 
• Professionals 

Serious gaming 



Leertheorieen:  
- Probleemgericht 
- Functioneel 
- Actief en intensief op eigen niveau 
- Directe feedback 

 
Serious game: 
- Actief en intensief 
- Directe feedback 
- Adaptief (tempo, dosering, niveau) 
- Meerdere modaliteiten en functies 
- Motivatie en aandacht  
- Makkelijker zelfstandig oefenen, meer 

eigen regie 

Serious gaming 



• Meer onderzoek effectiviteit nodig 
Getrainde vaardigheden generaliseren? 
 
  
• Overzicht e-health toepassingen 

Serious gaming 



2008: idee 
 
2013: 1e contact hogeschool Windesheim 
  serious gaming 
 
2014: 1e demo versie, playtest, promotie 
  filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=iwl4hb1AQms  
 

2015: fondswerving, netwerken,  
  Health Innovation Park 

Orobics tot nu toe 
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Januari 2016: 2e demo versie en website  
    
Nu:  - speelbaar maken 2e demo  
 - Marktonderzoek logopedisten 
 - Serious game bedrijf zoeken 
 
September 2016: onderzoek 

Orobics tot nu toe 



Doelgroepen: 
NAH en dysartrie, dysfagie en/of centrale 
facialis parese 
 
Inclusiecriteria: 
- Zelfstandig oefenen 
- Leerbaar 
- Ziekte inzicht 
- motivatie 

 

Doelgroepen 



 
- Vergroten spraakverstaanbaarheid  

 
 

- Verhogen of verlagen spreektempo 
- Verminderen speeksel- of vochtverlies 

mondhoek 
- Verbeteren slik- en kauwfunctie  

 

Doelen 



 
 
 

Het spel 

AA 

Oro dance 



Het spel 

Hondbal 



 
 
 

Het spel 

Fruit Fiësta 



Het spel 

Memory 



Wetenschappelijke stand van zaken w.b. 
frequentie en inhoud van therapie bij 
dysartrie? 
 
Later: 
- Verhogen therapietrouw door spel? 
- Effectmeting therapie op verminderen 

stoornis 
- Wat is het effect van muziek, ritme 

en/of tempo op therapieresultaat? 
 

Onderzoek 



- Levensvatbaar idee… 
 

- Hulp mobiliseren: 
- Steun directie/management en 

collega’s onmisbaar! 
- Niet te lang voor jezelf houden 
- Enthousiaste mensen verzamelen, 

sparring-partners 
 

- Samenwerkingscontract 

Tips bij zorginnovatie 



- Evalueren: bijstellen, doorzetten of 
stoppen 
 

- Hordes:  
- Technisch… 
- Proces/communicatie… 
- Vakinhoudelijk… 
- Financieel… 

 
Meer tips: 
http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/implementatie/tips-vooraf/ 
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Meedenken? Graag! 

c.dijkstra@zgijv.nl 

mailto:c.dijkstra@zgijv.nl

