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Disclosure belangen spreker
Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Andere relatie, namelijk…

• GrowingGames
• MotekForceLink, Virtual Play 

(ontwikkelaar)



Project
• ReValidate! serious game

– Polsoefeningen na een gebroken pols, ondersteund door 
een spel

• ReValidate!-Online: extra ondersteuning middels 
online sociaal netwerk








Project
• Ontwikkeling prototype

– Voortgang inzien
– Highscores bijhouden
– Ondersteuning door + contact met naasten

• Evaluatie prototype door potentiële gebruikers

• Ontwikkeling functioneel platform
– Gebruikersevaluatie functionaliteiten
– Patiënten tijdens polsrevalidatie traject





Bijdrage aan programma deliverables
3. Promotie van het programma: publicaties in nationale en internationale, populaire 

en wetenschappelijke pers



Bijdrage aan programma deliverables
3. Promotie van het programma: publicaties in nationale en internationale, populaire 

en wetenschappelijke pers
8. Modellen die de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken



Bijdrage aan programma deliverables
3. Promotie van het programma: publicaties in nationale en internationale, populaire 

en wetenschappelijke pers
8. Modellen die de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken
10. Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health (app’s, games en/of 

wearables) in samenwerking met bedrijven en start-up’s



SMART-doelstellingen
• Ontwikkeling van een gevalideerd sociaal 

revalidatie-platform voor patiënten met 
polsklachten

• Verkenning en toespitsing van doelgroep

• Opgeleverd als webplatform, gekoppeld aan 
serious game ReValidate!



Projectresultaten
• Ontwikkeling en evaluatie prototype

• Verkenning doelgroep
– Alle patiënten met (pols)letsels en hun naasten
– 53% verkiest het spel met platform, met of zonder

reguliere fysiotherapie, boven alleen reguliere
fysiotherapie wanneer het onder vergoede zorg valt



Projectresultaten
• Toevoeging functioneel platform aan spel

• Gebruikersevaluatie
• Patiënten in pols-revalidatietraject

– 71% vond het spel van meerwaarde
– 57% vond het platform waardevolle toevoeging
– 57% eens met ‘ik heb het platform niet nodig’
– 57% zou het platform aanraden aan anderen



Wat verliep niet volgens plan?
• Inclusies trager dan verwacht

– Snelheid nu toenemend met meerdere inclusie-centra

• Deelnemers aan de gebruikersanalyse gebruikten 
het spel en platform minder dan verwacht
– Lastig om naasten goed te betrekken bij evaluaties



Tips en adviezen
• Specifieke doelgroep analyse

– Brede doelgroep
– Later (eventueel) toespitsen

• Ontwikkeling toepassing
– Basisfunctionaliteiten 
– Daarna uitbreiden
– Ook voor patiënten is innovatie soms ‘te veel tegelijk’



Lessons Learned
• Online omgeving weinig gebruikt, minder 

gebruikt door naasten
– Hoe zorg je dat je een online omgeving inricht welke 

daadwerkelijk gebruikt wordt door naasten?

• Patiënten in een intensief revalidatietraject 
hebben minder behoefte aan extra ondersteuning
– Mogelijk voorziet alleen de game al in de gestelde 

behoefte en is er weinig meerwaarde van een online 
platform
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Het programma e-Health wordt gefinancierd door het 
Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare 
verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is 

mogelijk gemaakt door ZonMw.

www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl

http://www.nfu-ehealth.nl/
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