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Voorwoord 
 

Geachte lezer,  

Deze scriptie beschrijft het afstudeeronderzoek Assistive Technology. Dit onderzoek gaat 
over ondersteunende technologie bij mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken. 
Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject voor de opleiding Ergotherapie aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Wij hebben gekozen om dit project uit te voeren, wegens de 
interesse die wij hebben voor het onderwerp zorgtechnologie.  
 
Wij willen onze opdrachtgevers, B. Groot-Sluijsmans, E. Reyhan en R. van Zuijlen, 
bedanken voor de leuke opdracht, de betrokkenheid bij het project en de feedback die wij 
van hen hebben ontvangen. Daarnaast willen wij M. van Niel, onze docentbegeleider, 
bedanken voor de steun en fijne tips in en buiten de coachingsbijeenkomsten om. Ook willen 
wij A. Heijsman, als tweede beoordelaar, bedanken voor de tijd en moeite die zij steekt in 
het beoordelen van het afstudeerproject. De personen die hebben geparticipeerd in ons 
praktijkonderzoek zijn wij ontzettend dankbaar voor de openheid, gedeelde informatie en 
betrokkenheid. Als laatste willen wij N. Baladi, E. Hoogendoorn en W. Luiten bedanken voor 
het meedenken en de feedback in de coachingsbijeenkomsten.  
 
Wij hopen dat u de theoretische onderbouwing over het afstudeerproject Assistive 
Technology met veel interesse zult lezen.  
 
M.D. van Bennekom 
S. van den Burg 
B. Duut 
A.P. Kloen 
 
Amsterdam, januari 2021 
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Samenvatting 

Het project Assistive Technology is opgestart vanuit de praktijkervaring van dhr. van Zuijlen. 
Hij heeft Multiple Sclerose (MS), waardoor hij zijn handen niet meer kan gebruiken. Zonder 
hulpmiddelen kan dhr. van Zuijlen niet zelfstandig functioneren. Hierdoor is hij op zoek 
gegaan naar hulpmiddelen die zijn zelfstandigheid vergroten. De oplossing voor zijn 
hulpvragen bleek Assistive Technology. Naar aanleiding van zijn eigen zoektocht en contact 
met lotgenoten is naar voren gekomen dat het lastig is om de juiste informatie en passende 
hulpmiddelen te vinden. Vanuit deze kennis is het project “Assistive Technology”, in 
samenwerking met het Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam en het 
VU Medisch Centrum, opgestart. Vanuit dit project is het afstudeerproject Assistive 
Technology in het schooljaar 2020/2021 gestart.   

De doelstelling van het afstudeeronderzoek luidt als volgt: “over 20 weken is er een online 
product opgezet, waarin de opgedane kennis en ervaringen omtrent Assistive Technology 
gebundeld zijn en worden gedeeld met cliënten en zorgprofessionals die hier affiniteit mee 
hebben”. Hierbij hoort de volgende onderzoeksvraag: “welke mogelijkheden en ervaringen 
omtrent Assistive Technology zijn er en hoe kan deze kennis worden gebundeld en gedeeld 
met de doelgroep, mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken, en hun 
zorgprofessionals?”.  

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er een literatuurstudie en een kwalitatief 
praktijkonderzoek uitgevoerd. In het praktijkonderzoek zijn er semigestructureerde interviews 
afgenomen met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers van Assistive 
Technology. Het analyseren van de interviews is gedaan door de volledige interviews te 
transcriberen, te coderen en vervolgens te thematiseren.  

Uit zowel het literatuur- als uit het praktijkonderzoek is gebleken dat er tal van mogelijkheden 
zijn betreffende Assistive Technology, maar dat er in de praktijk vaak onvoldoende kennis is 
om de technologie succesvol te implementeren. Daarbij wordt ook genoemd dat Assistive 
Technology een onbekende term is. De ervaringen uit de praktijk zijn dat, als Assistive 
Technology goed aansluit bij de cliënt, dit bijdraagt aan het (terug)geven van eigen regie, 
zelfstandigheid en betere participatie. Uit de literatuur bleek dat de meest effectieve en 
efficiënte methode voor het verspreiden van kennis en informatie onder 
ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals, het ontwikkelen van een informatieve website 
volgens de WCAG-richtlijn is. Op deze manier kan een goede toegankelijkheid voor iedere 
gebruiker gerealiseerd worden. De conclusie is dan ook dat er veel Assistive Technology 
beschikbaar is, maar dat het in de praktijk vaak schort aan voldoende kennis voor een 
succesvolle implementatie.  

De validiteit van het afstudeeronderzoek kan in twijfel worden getrokken, doordat mogelijk 
niet alle beschikbare, relevante literatuur is gevonden en het gestelde doel voor het aantal 
ervaringsdeskundigen dat wij wilden interviewen, niet behaald is. Daarnaast waren er tijdens 
het uitvoeren van het afstudeeronderzoek beperkingen wegens COVID-19, waardoor het 
gehele project via online media heeft plaatsgevonden.  
 
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het onderzoeken hoe de kloof, tussen wat 

leveranciers van Assistive Technology bieden en wat benodigd is in de praktijk, verkleind 

kan worden. Daarnaast wordt aangeraden onderzoek te doen naar op welke manier de 

ongelijke toegang tot Assistive Technology wegens financiële beperkingen verkleind kan 

worden. Als laatste wordt aangeraden de website www.technologische-hulpmiddelen.nl 

meer te testen met ervaringsdeskundigen, omdat dit in het tijdsbestek van ons 

afstudeeronderzoek niet haalbaar bleek.    

http://www.technologische-hulpmiddelen.nl/


 

5 
 

Bachelor scriptie: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Inhoudsopgave  
 

FIGUREN- EN TABELLENLIJST ........................................................................................................... 6 

BEGRIPPENLIJST ................................................................................................................................. 7 

1. INLEIDING .................................................................................................................................... 10 

2. DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING BEROEPSPRODUCT ................................................... 12 

2.1 Het beroepsproduct .............................................................................................. 12 
2.2 Het einddoel.......................................................................................................... 12 
2.3 Onderzoeksvraag en deelvragen .......................................................................... 12 

3. METHODE .................................................................................................................................... 13 

3.1 Literatuuronderzoek .............................................................................................. 13 
3.1.1 Dataverzameling literatuuronderzoek ............................................................................... 13 
3.1.2 Data-analyse literatuuronderzoek ..................................................................................... 15 

3.2 Praktijkonderzoek ................................................................................................. 15 
3.2.1 Dataverzameling kwalitatief onderzoek............................................................................. 15 
3.2.2 Data-analyse kwalitatief onderzoek .................................................................................. 18 

4. RESULTATEN .............................................................................................................................. 20 

4.1 Deelvraag 1: wat is Assistive Technology en wat zijn hiervan de mogelijkheden en 
beperkingen? ........................................................................................................... 20 

4.1.1 Assistive Technology ........................................................................................................ 20 
4.1.2 Mogelijkheden Assistive Technology ................................................................................ 21 
4.1.3 Beperkingen Assistive Technology ................................................................................... 21 
4.1.4 Mogelijkheden en beperkingen vergoedingen Assistive Technology ............................... 22 
4.1.5 Conclusie ........................................................................................................................... 22 

4.2 Deelvraag 2: wat is er momenteel beschikbaar aan kennis over de mogelijkheden op 
het gebied van Assistive Technology? ..................................................................... 23 

4.2.1 Informatie op internet ........................................................................................................ 23 
4.2.2 Kennis onder ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals .............................................. 23 
4.2.3 Conclusie ........................................................................................................................... 24 

4.3 Deelvraag 3: wie hebben er baat bij de gebundelde informatie over de mogelijkheden 
van Assistive Technology en op welke manier hebben zij hier baat bij?................... 25 

4.3.1 Baat bij het project............................................................................................................. 25 
4.3.2 Doelgroepen ...................................................................................................................... 26 
4.3.3 Conclusie ........................................................................................................................... 27 

4.4 Deelvraag 4: op welke manieren kan de gevonden informatie op het gebied van 
Assistive Technology worden verspreid, zodat deze toegankelijk is voor de doelgroep 
en hun zorgprofessionals? ....................................................................................... 28 

4.4.1 Manier van informatieverstrekking .................................................................................... 28 
4.4.2 Ontwikkeling van een toegankelijke website ..................................................................... 28 
4.4.3 Conclusie ........................................................................................................................... 31 

5. CONCLUSIE ................................................................................................................................. 32 

6. DISCUSSIE ................................................................................................................................... 34 

LITERATUURVERWIJZING ................................................................................................................. 36 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................ 41 

Bijlage A – Stroomdiagrammen ....................................................................................... 41 
Bijlage B – Stappen kwalitatief onderzoek ....................................................................... 44 
Bijlage C – Werving ......................................................................................................... 45 
Bijlage D – Informatiebrief ............................................................................................... 50 
Bijlage E – Vragenlijsten semigestructureerde interviews ................................................ 52 
Bijlage F – Vergoedingen ................................................................................................ 56 



 

6 
 

Bachelor scriptie: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Figuren- en tabellenlijst 

 

Figuur A Stroomdiagram literatuuronderzoek deelvraag 1, 2 en 3 
Pagina: 41 
 

Figuur B Stroomdiagram literatuuronderzoek deelvraag 4 
Pagina: 43 

 

 

Tabel A Zoektermen literatuuronderzoek 
Pagina: 13 
 

Tabel B In- en exclusiecriteria artikelen literatuuronderzoek deelvraag 1, 2 
en 3 
Pagina: 14 
 

Tabel C In- en exclusiecriteria artikelen literatuuronderzoek deelvraag 4 
Pagina: 14 
 

Tabel D Onderzoekspopulatie 
Pagina: 15 
 

Tabel E Inclusiecriteria voor participatie praktijkonderzoek 
Pagina: 16 
 

Tabel F Exclusiecriteria voor participatie praktijkonderzoek 
Pagina: 16 
 

Tabel G Baat bij het project  
Pagina: 25 

Tabel H Doelgroepen die baat hebben bij Assistive Technology 
Pagina: 26 
 

Tabel I Zorgprofessionals betrokken bij de inzet van Assistive 
Technology 
Pagina: 27 

Tabel J Principes WCAG2.1 richtlijn 
Pagina: 29 
 

Tabel K Geselecteerde artikelen literatuuronderzoek 
Pagina: 42 
 

Tabel L Wervingslijst  
Pagina: 48 
 
 
 
 



 

7 
 

Bachelor scriptie: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Begrippenlijst  

  
AA-niveau Een niveau gebruikt binnen de WCAG2.1 richtlijn (zie 

definitie WCAG2.1 richtlijn) dat aangeeft hoe toegankelijk 
een digitaal kanaal, zoals een website, is. A-niveau is het 
laagste niveau en AAA-niveau is het hoogst haalbare tot 
dusver (1). 
 

Amyotrofische Laterale 
Sclerose 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van 
de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze 
neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het 
onvoldoende functioneren van de spieren (2). 
 

Assistive Technology Assistive Technology is elk item, apparaat, 
softwareprogramma of productsysteem dat gebruikt wordt 
om de functionele mogelijkheden van personen met een 
beperking te vergroten, te onderhouden of te verbeteren 
(3). 
 

Coderen Data vanuit een afgenomen interview ordenen, zodat er 
goede conclusies getrokken kunnen worden. Bij coderen 
verbind je bepaalde kernwoorden aan de antwoorden van 
de geïnterviewde respondenten (4). 
 

Consumentenelektronica Elektronische apparatuur voor huishoudelijk en recreatief 
gebruik (5). 
 

Datasaturatie  Het punt waarop geen nieuwe informatie meer naar voren 
komt (6). 
 

Derdelijnszorg Derdelijnszorg is alle zorg waarbij de cliënt wordt 
opgenomen in een instelling (7). 
 

Domotica Het automatiseren van processen en handelingen in huis. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het automatisch open en 
dicht gaan van de gordijnen (8). 
 

Duchenne Spierdystrofie 
(DMD) 
 

Een erfelijke spierziekte, waarbij de spieren worden 
aangetast en verzwakt. Op den duur kunnen de spieren 
niet meer gebruikt worden. Duchenne komt vrijwel alleen 
bij jongens voor (9). 
 

Dwarslaesie  Een onderbreking van het ruggenmerg, waardoor de 
zenuwbanen die door het ruggenmerg lopen worden 
afgekneld. Omdat deze zijn afgekneld, raken bepaalde 
lichaamsdelen verlamd. Welke delen dit zijn hangt af van 
de hoogte van de onderbreking (10). 
 

Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor 
de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en 
spoedeisende hulp in ziekenhuizen (7). 
 

Evidence Based Practice Wetenschappelijk bewezen effectief te werk gaan. Hierbij 
wordt de expertise van de cliënt, de professionele 
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expertise van de zorgprofessional en het beschikbaar 
wetenschappelijk bewijs geïntegreerd, zodat iedere cliënt 
(individu, organisatie of populatie) de meest effectieve en 
passende interventie ontvangt (11). 
 

Exploratief onderzoek Ook wel verkennend onderzoek. Als onderzoeker wil je 
vooral ideeën opdoen en gebruiken om het 
onderzoeksgebied te verkennen voor eventueel 
vervolgonderzoek. Het doel is om onderzoeksproblemen 
beter te begrijpen (12). 
 

Gebruikersinterface De communicatie tussen verschillende 
(computer)systemen en de gebruiker (13). 
 

Hardware Elektronische en mechanische delen in en om een 
computersysteem (14). 
 

High-Tech Geavanceerde technologie. De lijn tussen High-Tech en 
Low-Tech verandert voortdurend (15,16). 
 

Iteratief proces Een proces van herhaling (17). 
 

Low-Tech (Oude) eerder bedachte technologie. De lijn tussen Low-
Tech en High-Tech verandert voortdurend (16). 
 

Multiple Sclerose  Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij de bescherm- 
en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, 
ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) 
is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen 
ontstaan met lopen, voelen en zien (18). 
 

Niet-aangeboren 
hersenletsel 

Hersenletsel ontstaan na de geboorte (dus niet met of 
rond de geboorte) (19). 
 

Paramedische zorg Hieronder vallen beroepen als logopedie, ergotherapie en 
diëtiek. Deze worden vanuit het basispakket vergoed (20).  
 

Participatiemaatschappij Samenleving waarin ieder die dat kan, geacht wordt 
verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn 
eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de 
overheid. Een maatschappijvorm waarin iedereen zoveel 
mogelijk participeert (21). 
 

Software (Computer)programmatuur (22). 

Transcriberen Het uitschrijven van een gesproken opname, zoals een 
interview (23). 
 

Verzorgingsstaat  Een maatschappijvorm, waarbij de overheid primaire 
verantwoording draagt voor het welzijn van de burgers 
omtrent gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 
sociale zekerheid (24).  
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WCAG2.1 richtlijn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is een 
richtlijn opgesteld voor het toegankelijk maken van digitale 
kanalen, zoals een website (25). 
 

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel 
kunnen blijven nemen aan de maatschappij (26). 
 

Zorgtechnologie  Er wordt gesproken van zorgtechnologie op het moment 
dat de hulpmiddelen het leven leuker en makkelijker 
maken, het iets toevoegt voor een mantelzorger of 
zorgprofessional of als het de zorgkosten op lange termijn 
kan verlagen (27). 
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1. Inleiding 

 

Technologie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet alleen 

voor het plezier worden smartphones en dergelijke gebruikt, ook in de gezondheidszorg gaat 

technologie een steeds grotere rol spelen (28). Zo heeft de verandering van de 

verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij en de verschuiving van de derde- naar de 

eerstelijnszorg, ervoor gezorgd dat mensen, met en zonder beperking, zo lang mogelijk thuis 

moeten blijven wonen (29). Wanneer zij problemen ondervinden in het veilig en zelfstandig 

thuis wonen, zal eerst de eigen omgeving en daarna pas professionele hulp worden 

ingeschakeld. Er worden dan ook vaak (technologische) hulpmiddelen ingezet om ervoor te 

zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (28). Voor de meeste 

mensen maakt technologie dingen makkelijker, maar voor mensen met een beperking maakt 

technologie dingen mogelijk (30). Slimme technologie kan mensen met een beperking 

mobieler en meer zelfredzaam maken en kan de levenskwaliteit verbeteren (31,32). Zo doet 

technologie dat ook voor dhr. van Zuijlen, één van de opdrachtgevers van ons project.  

Dhr. van Zuijlen heeft Multiple Sclerose (MS), waardoor hij niet meer in staat is om zijn 

handen te gebruiken. Het is voor hem altijd belangrijk geweest om zo zelfstandig mogelijk te 

kunnen participeren en zo veel mogelijk eigen regie te behouden. In de afgelopen jaren is 

dhr. van Zuijlen op zoek geweest naar mogelijkheden om dit te realiseren. Bij de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van zijn gemeente kon hij niet terecht voor een 

juiste oplossing voor zijn hulpvragen, doordat de basisoplossingen die werden geboden niet 

aansloten bij zijn wensen, behoeften en mogelijkheden. In de gezondheidszorg wordt de 

trend gezien dat cliënten steeds mondiger worden (29) en zelf op zoek gaan naar 

oplossingen voor hun hulpvragen. Zo is dhr. van Zuijlen ook zelf op zoek gegaan naar 

hulpmiddelen die hem zouden kunnen ondersteunen bij het dagelijks handelen.  

Dhr. van Zuijlen kwam uit bij ondersteunende technologie: Assistive Technology. Assistive 

Technology is elk item, apparaat, softwareprogramma of productsysteem dat gebruikt wordt 

om de functionele mogelijkheden van personen met een beperking te vergroten, te 

onderhouden of te verbeteren (3). Dhr. van Zuijlen kwam erachter dat er weinig informatie 

beschikbaar is op het gebied van technologie binnen de gezondheidszorg. Dhr. van Zuijlen 

is daardoor in 2019, in samenwerking met B. Groot-Sluijsmans van het VU Medisch 

Centrum en E. Reyhan van Cliëntenbelang Amsterdam, het project Assistive Technology 

gestart.  

Het doel van het project Assistive Technology is om te achterhalen welke kennis en 

informatie over Assistive Technology er allemaal beschikbaar is en op welke manier dit het 

beste gebundeld en gedeeld kan worden met ervaringsdeskundigen en hun 

zorgprofessionals. De bedoeling is om een innovatie te realiseren (29), in de vorm van het 

delen van informatie via een online product. Met het ontwikkelen hiervan willen wij bereiken 

dat kennis en informatie omtrent Assistive Technology altijd en voor iedereen bereikbaar is.  

Ergotherapie is als een rode draad verweven binnen dit afstudeerproject. De doelgroep waar 

wij binnen ons project mee werken zijn mensen die hun handen niet (meer) kunnen 

gebruiken. In dit verslag zullen zij afwisselend aangeduid worden als cliënt(en) of als 

ervaringsdeskundige(n). Hun eigen regie en participatie in de samenleving is beperkt. 

Assistive Technology is een middel dat dit kan teruggeven.  
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Daarbij staan binnen dit project de kernpunten van de ergotherapie centraal: 

cliëntgecentreerd werken en het gebruik van Evidence Based Practice (EBP) (33). Dit 

passen wij toe door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen en onze 

bevindingen te toetsen aan wetenschappelijk inzichten (33). Met het project willen wij 

realiseren dat de kennis over Assistive Technology voor iedereen beschikbaar is.  

Binnen het afstudeerproject zal gewerkt worden aan een literatuur- en een 

praktijkonderzoek. In het volgende hoofdstuk zullen eerst het beroepsproduct, het einddoel 

en de onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen worden toegelicht. Daarna zal de 

onderzoeksmethode worden uitgewerkt. Vervolgens zullen de resultaten, uitgewerkt per 

deelvraag, worden weergegeven. Het verslag sluit af met een conclusie en een discussie.  
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2. Doelstelling en omschrijving beroepsproduct  

 

Binnen dit afstudeerproject werken wij naar een beroepsproduct, een implementatieplan en 

een theoretische onderbouwing. Binnen dit hoofdstuk wordt het beroepsproduct, het 

einddoel en de onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen toegelicht.  

2.1 Het beroepsproduct  

 

Het beroepsproduct betreft een online product dat een bundeling van de verzamelde 

kennis en informatie omtrent Assistive Technology bevat. Hierbij zal een 

implementatieplan geschreven worden. Het eindproduct moet toegankelijk en bruikbaar 

zijn voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken en zorgprofessionals die 

Assistive Technology adviseren en/of werken met de doelgroep.  

2.2 Het einddoel 

 

Het einddoel van het afstudeerproject luidt als volgt:  

“Over 20 weken is er een online product opgezet, waarin de opgedane kennis en 

ervaringen omtrent Assistive Technology gebundeld zijn en worden gedeeld met 

ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.”  

De einddatum van het project is 5 januari 2021.  

2.3 Onderzoeksvraag en deelvragen  

 

Voor het opstellen van de onderzoeksvraag en de deelvragen is gebruik gemaakt van het 

boek “Praktijkgericht Onderzoek in de Paramedische Zorg” (34).  

Onderzoeksvraag:  

“Welke mogelijkheden en ervaringen omtrent Assistive Technology zijn er en hoe kan 

deze kennis gebundeld en gedeeld worden met mensen die hun handen niet (meer) 

kunnen gebruiken en hun zorgprofessionals?” 

Deelvragen: 

1. “Wat is Assistive Technology en wat zijn hiervan de mogelijkheden en beperkingen?” 
2. “Wat is er momenteel beschikbaar aan kennis over de mogelijkheden op het gebied 

van Assistive Technology?” 
3. “Wie hebben er baat bij de gebundelde informatie over de mogelijkheden van 

Assistive Technology en op welke manier hebben zij hier baat bij?” 
4. “Op welke manieren kan de gevonden informatie op het gebied van Assistive 

Technology worden verspreid, zodat deze toegankelijk is voor de doelgroep en hun 
zorgprofessionals?” 
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3. Methode  

 

Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen is er een literatuur- en praktijkonderzoek 

gedaan. Beide methoden worden achtereenvolgens, in paragraaf 3.1: ‘Literatuuronderzoek’ 

en paragraaf 3.2: ‘Praktijkonderzoek’, toegelicht.   

3.1 Literatuuronderzoek 

 

Het doel van het literatuuronderzoek is om de best beschikbare artikelen te vinden 

betreffende Assistive Technology voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen 

gebruiken. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van Evidence Based Practice (33). In 

de volgende paragrafen worden de dataverzameling en analyse van het 

literatuuronderzoek toegelicht.  

3.1.1 Dataverzameling literatuuronderzoek  

 

Voor het verzamelen van data voor literatuuronderzoek is gezocht in de volgende 

databanken: CINAHL, Google Scholar, OT Seeker, ProQuest Social Sciences en 

PubMed. Deze databanken zijn gekozen, omdat zij medisch-wetenschappelijke 

literatuur bevatten en wij daarmee de best beschikbare artikelen over Assistive 

Technology voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken zouden 

kunnen vinden.  

In onderstaande tabel staan de gebruikte zoektermen weergeven: 

Begrip Synoniem Nederlands Synoniem Engels 

Assistive Technology Ondersteunende Technologie 
Domotica 

Assistive device 
Self-help device  
Domotic*  

Handen niet (meer) 
kunnen gebruiken  

Geen handfunctie 
Zonder handfunctie  
Voorwerpen niet kunnen 
manipuleren  

(No) Hand function 
(No) Hand use  
Disability  
Manipulat*  
Hand impairment*  

Toegankelijkheid 
website 

Digitale toegankelijkheid  
 

Website accessibility 
 

Tabel A: zoektermen literatuuronderzoek  
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Voor het selecteren van relevante artikelen voor het beantwoorden van deelvraag 1, 2 

en 3 is gebruik gemaakt van de volgende in- en exclusiecriteria:  

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria  

• Het artikel is in full-tekst 
beschikbaar. 

• Het artikel is in het Nederlands 
of Engels geschreven. 

• Artikelen zijn niet ouder dan 
2010.  

• Artikelen gaan niet over Assistive 
Technology. 

• Artikelen gaan niet over Assistive 
Technology bij mensen die hun handen 
niet kunnen gebruiken. 

• Assistive Technology betreft in het 
artikel een andere definitie dan die 
binnen dit project gehanteerd wordt.  

Tabel B: in- en exclusiecriteria artikelen literatuuronderzoek deelvraag 1, 2 en 3 

Voor het selecteren van relevante artikelen voor het beantwoorden van deelvraag 4 is 

gebruik gemaakt van de volgende in- en exclusiecriteria:  

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria  

• Het artikel is in full-tekst 
beschikbaar. 

• Het artikel is in het Nederlands 
of Engels geschreven. 

• Artikelen zijn niet ouder dan 
2010.  

• Artikelen hebben geen betrekking op 
website toegankelijkheid 

• Artikelen beschrijven geen website 
toegankelijkheid voor mensen die hun 
handen niet (meer) kunnen gebruiken  

Tabel C: in- en exclusiecriteria artikelen literatuuronderzoek deelvraag 4 

Om deelvraag 1, 2 en 3 te beantwoorden is de volgende zoekstring opgesteld:  
 
("Assistive Technology" OR "assistive device*" OR "self help device*" OR "domotic*") 
AND ("hand function" OR "hand use" OR manipulat* OR "hand impairment*") 

  
Voor het zoeken naar relevante literatuur voor het beantwoorden van deelvraag 4 is de 
zoekterm “website accessibility” gebruikt.  
 
Om een goed overzicht te krijgen van welke artikelen op PubMed daadwerkelijk aan 
de door ons gestelde eisen voldoen, hebben wij bovenstaande zoekstrings ingevoerd, 
filters toegepast en de gevonden artikelen beoordeeld op relevantie. In Bijlage A zijn 
de stroomdiagrammen, waarin de selectieprocedure wordt uitgewerkt, weergegeven. 
Het stroomdiagram is ingezet om met behulp van de in- en exclusiecriteria de best 
beschikbare artikelen te vinden en visueel te maken op welke grond niet bruikbare 
artikelen zijn geëlimineerd.  
 
Naast bovenstaand beschreven procedure is er ook gebruik gemaakt van het 

‘sneeuwbaleffect’ bij het zoeken. Dit houdt in dat er in de literatuurverwijzing van 

relevante artikelen verder is gezocht naar bruikbare artikelen.  
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3.1.2 Data-analyse literatuuronderzoek  

 

De gebruikte artikelen zijn geselecteerd op basis van de in- en exclusiecriteria. 

Artikelen die geschikt bleken, zijn vervolgens gebruikt bij het beantwoorden van de 

deelvragen.  

3.2 Praktijkonderzoek   

 
Binnen dit afstudeerproject wordt gewerkt aan een kwalitatief (praktijk)onderzoek, omdat 
het voor het onderzoek van belang is om interpretaties, ervaringen en betekenissen (34), 
die ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals toekennen aan het gebruik van Assistive 
Technology, te achterhalen. Bij het kwalitatief onderzoek gaat het onder andere om open 
gesprekken, waarbij veel ruimte is voor het verdiepen in specifieke antwoorden van een 
respondent (35,36). Het betreft een exploratief onderzoek dat niet in meetbare eenheden 
wordt uitgedrukt (37). Voor het onderzoek maken wij gebruik van de stappen in kwalitatief 
onderzoek, zoals beschreven in “Praktijkgericht Onderzoek in de Paramedische Zorg” 
(34) en welke zijn weergegeven in Bijlage B. In onderstaande paragrafen zal de manier 
van dataverzameling en data-analyse van het praktijkgerichte onderzoek worden 
toegelicht.  

3.2.1 Dataverzameling kwalitatief onderzoek  

 

In deze paragraaf zal de manier van dataverzameling van het kwalitatief onderzoek 

worden uitgewerkt. Dit zal worden gedaan door het beschrijven van de 

onderzoekspopulatie, de in- en exclusiecriteria voor participatie, de manier van 

werving van participanten en de ethische aspecten van het onderzoek.   

3.2.1.1 Onderzoekspopulatie 

 

Om binnen het onderzoek zo veel mogelijk ervaringen met Assistive Technology te 

achterhalen zijn de groepen, zoals beschreven in onderstaande tabel, geïnterviewd. 

Mensen die hun handen niet 
(meer) kunnen gebruiken 
(ervaringsdeskundigen)  

Dit includeert mensen met MS, 
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een 
hoge dwarslaesie en/of een onderarm- of 
hand amputatie die ten gevolge van hun 
ziektebeeld hun handen niet meer kunnen 
gebruiken, maar wordt niet beperkt tot deze 
ziektebeelden. Door deze doelgroep te 
interviewen hopen wij ervaringen met 
betrekking tot het gebruik van Assistive 
Technology in de praktijk en de betekenis 
hiervan voor mensen te achterhalen.  

Zorgprofessionals die werken 
met mensen die hun handen niet 
(meer) kunnen gebruiken 

Dit omvat paramedici zoals ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten en logopedisten, maar 
wordt niet beperkt tot deze 
zorgprofessionals. Door hen te interviewen 
willen wij achterhalen welke en hoe veel 
kennis zorgprofessionals hebben over de 
inzet en het gebruik van Assistive 
Technology.  

Leveranciers van Assistive 
Technology voor mensen die 

Dit omvat bedrijven die Assistive 
Technology, voor mensen die hun handen 
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hun handen niet (meer) kunnen 
gebruiken  

niet kunnen gebruiken, verstrekken. Door 
leveranciers van Assistive Technology te 
interviewen willen wij achterhalen welke 
producten beschikbaar zijn voor mensen die 
hun handen niet (meer) kunnen gebruiken. 

Tabel D: onderzoekspopulatie  

 

Om een valide onderzoekspopulatie op te stellen zijn in- en exclusiecriteria voor 

participatie opgesteld, welke in onderstaande tabellen staan weergegeven.  

Inclusiecriteria participatie praktijkonderzoek 

Ervaringsdeskundigen I. De geïnterviewde heeft ervaring met het gebruik 
van Assistive Technology.  

II. De geïnterviewde gebruiker van Assistive 
Technology heeft een zeer slechte of geen 
handfunctie.  

Zorgprofessionals I. De geïnterviewde heeft kennis over Assistive 
Technology binnen de gezondheidszorg.  

II. De geïnterviewde heeft ervaring in het 
adviseren van technologische hulpmiddelen 
voor mensen die hun handen niet (meer) 
kunnen gebruiken.  

Leveranciers I. De geïnterviewde heeft contracten met 
gemeenten en/of zorgverzekeraars voor het 
verstrekken van Assistive Technology. 

II. De geïnterviewde heeft kennis over Assistive 
Technology binnen de gezondheidszorg.  

 Tabel E: inclusiecriteria voor participatie praktijkonderzoek  

 

Exclusiecriteria participatie praktijkonderzoek 

Ervaringsdeskundigen I. De geïnterviewde heeft wel interesse in-, maar 
maak zelf geen gebruik van Assistive 
Technology.  

II. De geïnterviewde gebruiker heeft een goede 
handfunctie (fijne motoriek).  

Zorgprofessionals I. De geïnterviewde heeft geen kennis van- of 
ervaring met het adviseren of inzetten van 
Assistive Technology.  

Leveranciers I. De geïnterviewde heeft geen kennis van- of 
ervaring met het adviseren of inzetten van 
Assistive Technology. 

  Tabel F: exclusiecriteria voor participatie praktijkonderzoek  

Het doel was om één tot vijf zorgprofessionals en/of leveranciers en acht tot twaalf 

gebruikers van Assistive Technology te interviewen. De aantallen zijn vastgesteld op 

basis van de aantallen voor een valide onderzoek volgens Benders (38).  
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3.2.1.2 Werving  
 

De werving van respondenten is zowel via het netwerk van de studenten, als via 

externe kanalen verlopen. Er is gekozen voor beide vormen van werving om een zo 

divers mogelijke onderzoekspopulatie op te stellen en meerdere ervaringen en 

meningen in kaart te brengen.  

Voor een overzicht van de wervingsteksten en gebruikte kanalen voor de werving, zie 

Bijlage C.  

3.2.1.3 Ethiek & Privacy  

 

Ethiek zijn de normen en waarden die ons leiden in de morele keuzes betreffende 

ons gedrag en onze betrekkingen met anderen (39). 

De professionele ethiek binnen het project Assistive Technology wordt gewaarborgd 

door het belang dat de projectgroep hecht aan de volgende leidende principes: 

• eerlijkheid; 

• zorgvuldigheid; 

• transparantie; 

• onafhankelijkheid; 

• verantwoordelijkheid (40).  

De participanten zijn voor de start van het onderzoek geïnformeerd over: 

• het doel van het project; 

• hoeveel tijd zij kwijt zijn aan participatie; 

• welke gegevens worden verzameld; 

• op welke manier de gegevens verwerkt worden; 

• wie er toegang hebben tot de gegevens; 

• het bewaren van de gegevens; 

• vrijwillige deelname.  

De verstrekte informatie is terug te vinden in de informatiebrief in Bijlage D.  

De volgende maatregelen zijn genomen om integriteit te waarborgen:  

• De participanten zijn voorafgaand geïnformeerd over de aspecten, zoals 

beschreven in de informatiebrief.   

• Audio-opnamen van de interviews worden opgenomen met externe apparatuur, 

niet verspreid en gewist zodra deze getranscribeerd zijn.  

• Alle gegevens van participanten worden geanonimiseerd, waardoor dit niet terug 

te leiden is naar de geïnterviewde. Wij zullen hiervoor gebruik maken van de 

richtlijnen en stappen van de privacywetgeving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) (41). 

• Slechts de studenten behorende bij de projectgroep Assistive Technology zullen 

op de hoogte zijn van de persoonsgegevens van een participant.   
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3.2.2 Data-analyse kwalitatief onderzoek  

In onderstaande paragrafen wordt de manier van afname van de interviews, de 

verwerking van de gegevens en het analyseren van de data beschreven.  

3.2.2.1 Afname van de interviews 

 

Voor de afname van de interviews is gebruik gemaakt van een semigestructureerde 

manier van interviewen (42). Hier is voor gekozen, zodat ervaringen en betekenissen 

van participanten naar boven gehaald konden worden (34). In een 

semigestructureerd interview kan de respondent vrij antwoorden en is niet afhankelijk 

van vooraf gestructureerde antwoordcategorieën (43). Voor ons onderzoek is dit 

belangrijk om de betekenis en waarde die mensen hechten aan het gebruik van 

Assistive Technology naar boven te krijgen.  

Voorafgaand aan de interviews zijn open vragen opgesteld waarin relevante 

onderwerpen aan bod kwamen. Dit zorgde voor een vooraf vastgestelde lijst van 

gespreksonderwerpen (44). Deze lijst is in te zien in Bijlage E. Er zijn verschillende 

lijsten gemaakt voor ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers. Dit is 

gedaan vanwege het verschil in informatie dat we van de verschillende groepen 

participanten wilden ontvangen. De volgorde waarin de onderwerpen aan bod komen 

en de formulering van de vragen ligt hierbij niet vast. Er is ruimte voor de participant 

voor het geven van open antwoorden, waarbij gebruik wordt gemaakt van luisteren, 

samenvatten en doorvragen (45). Daarbij zal er niet richting bepaalde antwoorden 

worden gestuurd met het formuleren van de vragen, waardoor niet enkel de 

gewenste resultaten zullen worden opgehaald (46).   

Alle interviews zijn via beeldbellen of telefonisch contact afgenomen in verband met 

de COVID-19 pandemie ten tijde van het afstudeerproject (44). De gebruikte 

programma’s hiervoor waren Microsoft Teams, Zoom of het mobiele netwerk van de 

telefoon.  

In totaal zijn er 22 interviews afgenomen. Deze hadden een duur tussen de dertig en 

zestig minuten. Hiervan waren er zes met ervaringsdeskundigen, negen met 

zorgprofessionals en zeven met leveranciers van Assistive Technology. Zeven 

interviews zijn afgenomen door M.D. van Bennekom, zes door S. van den Burg, vier 

door B. Duut en vijf door A.P. Kloen.  

3.2.2.2 Verwerking van de interviews 

 

De verkregen informatie uit de interviews is aan de hand van de gemaakte opnamen 

direct getranscribeerd door de onderzoeker. Er is gekozen voor woordelijk 

transcriberen. Hierbij wordt alles opgeschreven wat wordt gezegd, waardoor geen 

verkeerde interpretaties van de verkregen informatie gedaan worden. Instemmend 

hummen, aarzelingen en stotteren worden weggelaten om de leesbaarheid van het 

transcript te vergroten (23). Delen van interviews die niet goed te verstaan zijn, 

worden in het transcript aangeduid met ‘[onverstaanbaar]’. Woordelijk transcriberen 

biedt een goed middel om een interview later grondig te analyseren, omdat er nog 

geen interpretaties zijn gedaan (34).  
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3.2.2.3 Analyse van de interviews  
 

Voor de analyse van de interviews is in tweetallen gewerkt. Hierdoor worden 

verschillende perspectieven meegenomen, hetgeen de kwaliteit en betrouwbaarheid 

verhoogt (34,47). Voor het verwerken van de interviews is gebruik gemaakt van het 

programma MaxQDA, een softwareproduct ontwikkeld voor het analyseren van 

kwalitatieve onderzoeksdata. De waarborging van privacy is binnen MaxQDA zeer 

hoog, waardoor het een betrouwbaar programma is (48).  

Voor het vormgeven zijn een aantal stappen gevolgd, welke onderdeel zijn van een 

iteratief proces. Allereerst is gestart met het verkennen en coderen van de 

transcripten. Vervolgens is de verkregen informatie gedeeld met het andere tweetal. 

Met het gehele projectteam zijn de codes uit alle interviews samengevoegd. Codes 

die bij elkaar hoorden, zijn gezamenlijk ondergebracht in een thema en indien 

noodzakelijk werden thema’s herzien. Vervolgens zijn de thema’s vastgesteld en is 

gecontroleerd of de thema’s antwoord geven op de onderzoeksvraag.  
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4. Resultaten  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen uit het literatuur- en het praktijkonderzoek 

beschreven. Dit zal worden gedaan door per deelvraag een paragraaf op te stellen. In de 

paragrafen worden de deelvragen beantwoord aan de hand van de verkregen resultaten uit 

het onderzoek.   

4.1 Deelvraag 1: wat is Assistive Technology en wat zijn hiervan de 
mogelijkheden en beperkingen? 

 

Om te achterhalen wat er onder Assistive Technology valt en wat hiervan de 

mogelijkheden en beperkingen zijn hebben wij een literatuur- en praktijkonderzoek 

gedaan. In het literatuuronderzoek is er verdieping gezocht in wetenschappelijke 

inzichten over wat Assistive Technology is en de mogelijkheden en beperkingen hiervan. 

In het praktijkonderzoek hebben wij gekeken naar hoe de geïnterviewden Assistive 

Technology definiëren en wat zij als mogelijkheden en beperkingen ervaren.  

In onderstaande paragrafen worden per subparagraaf eerst de resultaten uit het 

literatuuronderzoek, gevolgd door de resultaten van het praktijkonderzoek, beschreven.   

4.1.1 Assistive Technology 

Assistive Technology kan worden gebruikt om de functionele mogelijkheden van 
personen met een beperking te vergroten, te onderhouden of te verbeteren (3). Het 
wordt ingezet om het leren, werken en de overige dagelijkse activiteiten gemakkelijker 
te maken (3). De letterlijke vertaling van Assistive Technology is dan ook 
‘ondersteunende technologie’.  

De Assistive Technology Industry Association beschrijft dat Assistive Technology:  

• low-tech kan zijn: communicatieborden gemaakt van karton of vilt;  

• high-tech kan zijn: computers met speciale doeleinden;  

• hardware kan zijn: protheses, beveiligingssystemen en positionering apparatuur;  

• computer hardware kan zijn: speciale schakelaars, toetsenborden, muizen of 
andere aanwijsapparatuur;  

• computer software kan zijn: schermlezers en communicatieprogramma’s;  

• inclusief of gespecialiseerd leermateriaal of leerplan hulpmiddelen kan zijn;  

• gespecialiseerde curriculaire software kan zijn (3). 

Binnen het project Assistive Technology moet de technologie geschikt zijn voor 
mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken en daadwerkelijk technologisch 
zijn. Hieronder vallen dus geen technische hulpmiddelen, zoals een gewone rolstoel, 
verdikt bestek et cetera.  

In de interviews wordt de term Assistive Technology niet gebruikt door 
zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen of leveranciers. Zij omschrijven het als alle 
technologie die de cliënt helpt bij participatie, technologie die ondersteunt bij het 
besturen van de normale apparaten of technologische hulpmiddelen die de hulpvraag 
van een cliënt beantwoorden.  
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4.1.2 Mogelijkheden Assistive Technology 

Assistive Technology ondersteunt mensen met een beperking om zo zelfstandig 
mogelijk hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren en kan bijdragen aan het 
gevoel van eigen regie (49). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet 
de toepassing van technologie dan ook als één van de oplossingen om burgers zo 
lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn én om hen te ondersteunen bij het blijven 
voeren van eigen regie (50). Assistive Technology biedt mogelijkheden in de 
handelingsgebieden: wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd (33). 
 
Waar het voor mensen met een beperking niet altijd mogelijk is om zelfstandig thuis te 
wonen, kan dit met Assistive Technology vaak wel gerealiseerd worden (51). Zo kan 
Assistive Technology de veiligheid van een kwetsbare persoon in zijn eigen huis 
bewaken (52). Daarnaast zorgt Assistive Technology ervoor dat mensen (meer) 
zelfstandig zijn en meer eigen regie hebben in het dagelijks handelen (49). Dagelijks 
handelen is een fundamentele menselijke behoefte (33) en zelfstandig dagelijks 
handelen geeft dan ook betekenis aan het leven (53). Een goede balans in het 
dagelijks handelen is daarom essentieel voor gezondheid en welzijn (53). 

Op het gebied van Assistive Technology vinden veel ontwikkelingen plaats. Zo worden 
er robotarmen ontworpen die met hoofdbewegingen of het brein te besturen zijn 
(54,55). Uit het onderzoek van Soekadar et al. blijkt dat deze Assistive Technology 
autonomie en zelfstandigheid terug kan geven (55). Ook robotgestuurde ortheses zijn 
volop in ontwikkeling (56).  

Zorgprofessionals geven in de interviews aan dat Assistive Technology het voor 
mensen mogelijk maakt om zelfstandig dingen te doen. De technologie neemt daarbij 
een deel van de taken van een zorgprofessional of mantelzorger over, waardoor zij tijd 
overhouden om daadwerkelijke zorgtaken uit te voeren. Daarbij geeft het ook meer 
eigen regie aan de cliënt. Zorgprofessionals geven daarnaast aan dat het zorgt voor 
plezier en vermaak. Assistive Technology kan het mogelijk maken om (weer) te 
werken en/of naar school te gaan, waarbij zorgprofessionals aangeven dat dit bijdraagt 
aan een verbeterde participatie.  

Ook ervaringsdeskundigen benadrukken de mogelijkheid van het (terug)geven van 
zelfredzaamheid bij de kleine en grote dingen. Hierbij worden voorbeelden genoemd 
als zelfstandig een boek kunnen lezen of een film kunnen uitzoeken. Zij geven aan dat 
dit bijdraagt aan eigen regie. Een andere mogelijkheid van Assistive Technology die 
wordt benoemd is het langer thuis kunnen blijven wonen bij hun eigen gezin en het 
actief kunnen blijven vormgeven van maatschappelijke rollen.  

Leveranciers benoemen tevens het mogelijk maken van actieve deelname aan het 
sociale leven en het participeren op werk en/of school. Verder richten zij zich op de 
praktische kant van Assistive Technology, door het benoemen van het gebruiksgemak 
voor alle leeftijden en het maatwerk dat geleverd kan worden. 

4.1.3 Beperkingen Assistive Technology  

Het gebruik van Assistive Technology eindigt soms met niet-gerealiseerde 
verwachtingen en teleurstelling (57). Dit kan onder andere komen doordat niet altijd de 
juiste oplossing bij het betreffende probleem wordt geboden (49). Het is belangrijk om 
dit te vermijden, aangezien dit meestal resulteert in een tegenslag, evenals een 

verspilling van tijd en middelen (57). In het onderzoek van Chih-Hung King et al. wordt 

beschreven dat het ontwikkelen en aanschaffen van Assistive Technology veel geld 
kost en het lang duurt voordat ontwikkelde producten op de markt zijn (58).  
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Als beperking van Assistive Technology benoemen zorgprofessionals dat de 
gebruiksvriendelijkheid per systeem verschilt. Daarnaast geven zij aan dat met weinig 
financiële middelen Assistive Technology lastig bereikbaar is. Ook benadrukken zij het 
belang dat begeleiders goede kennis moeten hebben van de ingezette technologie.  

De afhankelijkheid van de kennis van begeleiders en de mogelijkheden voor de 
aanschaf van Assistive Technology bij een klein budget, worden tevens genoemd door 
ervaringsdeskundigen. Zij benadrukken daarnaast dat wanneer er geen sprake is van 
maatwerk, de technologie snel te kort schiet.  

Leveranciers benoemen dat de naam Assistive Technology lastig is. Zij geven 
daarnaast aan dat er, door het vaak progressieve ziektebeeld van cliënten, meestal 
achter de feiten wordt aangelopen. Als laatste geven zij aan dat 
consumentenelektronica niet altijd geschikt is om in te zetten, omdat de veiligheid die 
iemand nodig heeft niet altijd gewaarborgd kan worden.  

4.1.4 Mogelijkheden en beperkingen vergoedingen Assistive Technology 

 

De vergoedingen voor Assistive Technology kunnen worden gezien als een 

mogelijkheid, maar ook als een beperking. Dit komt door de verschillende partijen die 

betrokken zijn bij de vergoedingen van Assistive Technology. Het is in iedere situatie 

anders of iets wel of niet vergoed wordt. Daarnaast wordt er vaak een eigen bijdrage 

gevraagd of is het hulpmiddel volledig voor eigen aanschaf. Zorgprofessionals geven 

aan dat dit lastig is en er daardoor ongelijkheid zit in de vergoeding van hulpmiddelen. 

Voor een overzicht van de betrokken partijen bij de vergoeding van Assistive 

Technology, zie Bijlage F.   

4.1.5 Conclusie  

 
Assistive Technology is alle technologie die mensen met een beperking ondersteunt in 
het dagelijks handelen. Onder de participanten binnen ons afstudeerproject is 
Assistive Technology een onbekende term. De mogelijkheden van Assistive 
Technology zijn groot. Het kan bijdragen aan eigen regie, zelfstandigheid en 
participatie voor de ervaringsdeskundige. Er zitten echter ook beperkingen aan het 
gebruik van Assistive Technology. Zo sluit het niet altijd aan bij de hulpvraag van de 
cliënt en zijn de mogelijkheden tot aanschaf bij een minimum inkomen beperkt. Er zijn 
verschillende partijen betrokken bij de vergoedingen van hulpmiddelen, waardoor dit 
als een mogelijkheid en als een beperking gezien kan worden. 
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4.2 Deelvraag 2: wat is er momenteel beschikbaar aan kennis over de 
mogelijkheden op het gebied van Assistive Technology? 

Om te achterhalen welke kennis er beschikbaar is over Assistive Technology is een 
literatuur- en praktijkonderzoek gedaan. In het literatuuronderzoek is gekeken welke 
informatie er op internet te vinden is. In het praktijkonderzoek is onderzocht welke kennis 
ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers hebben met betrekking tot 
Assistive Technology.  
In onderstaande paragrafen zal eerst het literatuuronderzoek, gevolgd door de resultaten 
van het praktijkonderzoek beschreven worden. 

4.2.1 Informatie op internet  

 

Om een compleet beeld te krijgen van de huidige beschikbare kennis en informatie 

omtrent Assistive Technology zal er worden gekeken naar welke informatie via internet 

te verkrijgen is.  

4.2.1.1 Databanken 

 
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is er een literatuuronderzoek gedaan. De artikelen 
die hierbij zijn gevonden, zijn beschikbaar via openbare databanken. 
Ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers hebben dan ook toegang 
tot deze informatie. De resultaten, en daarmee de kennis die er beschikbaar is op de 
databanken, zijn terug te vinden in Bijlage A.  

4.2.1.2 Websites  

Om te achterhalen welke kennis en informatie er nog meer beschikbaar is op 
internet, is er gevraagd naar de verschillende gebruikte zoektermen en de plek waar 
mensen zoeken. Een van de meest genoemde termen waarop wordt gezocht is de 
term ‘hulpmiddelen’ of ‘technologische hulpmiddelen’. Er wordt daarnaast 
aangegeven dat men op Google zoekt. Wanneer op Google de zoekterm 
‘hulpmiddelen’ wordt ingevoerd, zijn de eerst gevonden resultaten Vegro (59), 
Hulpmiddelwereld (60), MediPoint (61) en de hulpmiddelenwijzer van Vilans (62). 

De bovengenoemde websites worden op dezelfde manier vormgegeven. De 
hulpmiddelen worden op deze websites gecategoriseerd. Op de websites zijn naast 
Assistive Technology, voornamelijk andere hulpmiddelen te vinden. Dit betekent dat 
de ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals zelf binnen de website op zoek 
moeten gaan naar de Assistive Technology die aansluit bij de handelingsvraag. 

Wanneer de zoekterm wordt aangepast naar ‘technologische hulpmiddelen’ komen 
er voornamelijk artikelen naar boven waarbij de technologie is gericht op ouderen. 
Eén van de eerste resultaten is het artikel “Technologische hulpmiddelen verhogen 
de kwaliteit van leven van ouderen” (63). Dit artikel gaat over hoe zorgtechnologie 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven, maar gaat niet in op welke hulpmiddelen er 
beschikbaar zijn. Iemand die op zoek is naar Assistive Technology, zal hier niet de 
informatie vinden waar hij of zij naar op zoek is.  

4.2.2 Kennis onder ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals 

In de interviews is achterhaald welke kennis ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals 
en leveranciers over Assistive Technology hebben. De verkregen informatie is in 
onderstaande subparagrafen per doelgroep weergegeven.   
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4.2.2.1 Ervaringsdeskundigen 

Ervaringsdeskundigen geven aan dat zij de zoektocht naar welke technologische 
hulpmiddelen er beschikbaar en passend zijn, als lastig hebben ervaren. Zij zoeken 
hiervoor op het internet of nemen contact op met een zorgprofessional. Vaak hebben 
ervaringsdeskundigen veel kennis over het hulpmiddel dat zij zelf gebruiken, maar 
weten weinig over de verdere mogelijkheden van Assistive Technology.  

4.2.2.2 Zorgprofessionals 

In de interviews met zorgprofessionals wordt vaak aangeven dat de ontwikkelingen 
op het gebied van Assistive Technology snel gaan, waardoor het lastig is om hun 
kennis up-to-date te houden. De zorgprofessionals geven aan dat zij vaak de hulp 
inschakelen van gespecialiseerde adviseurs werkzaam bij leveranciers. Zij 
beschikken volgens de geïnterviewde zorgprofessionals over de juiste kennis.  

In de interviews komt naar voren dat zorgprofessionals kennis verkrijgen door het 
opdoen van ervaring, via nieuwsbrieven, door scholingen van leveranciers, door het 
meekijken met een adviseur en door zelf op zoek te gaan op internet. Er wordt 
aangegeven dat scholingen vaak niet meer relevant zijn tegen de tijd dat deze kennis 
kan worden ingezet. Ondanks de verschillende mogelijkheden die worden genoemd 
voor het bijhouden van kennis, wordt er ook aangegeven dat zorgprofessionals niet 
goed weten waar ze de kennis vandaan moeten halen. Zij zeggen dat dit komt 
doordat er geen eenduidig overzicht is van de ontwikkelingen en de kennis van 
verschillende plekken moet worden gehaald.  

Wat ook als probleem wordt aangeduid, is dat er een groot gat zit tussen de 
beschikbare Assistive Technology en de praktijk. Zorgprofessionals geven aan dat de 
hulpmiddelen vaak niet goed aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden 
van een cliënt, waardoor een passend hulpmiddel vinden lastig is.  

4.2.2.3 Leveranciers 

Leveranciers geven aan dat zij over meer kennis van Assistive Technology 
beschikken dan ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Zij geven aan dat dit 
komt doordat zij de eerste zijn die toegang hebben tot de nieuwste ontwikkelingen of 
de hulpmiddelen zelf ontwikkelen.  

Leveranciers merken ook dat er weinig kennis is onder zorgprofessionals omtrent 
Assistive Technology. Zij geven aan dat zorgprofessionals vaak op ideeën gebracht 
moeten worden en denken dat zorgprofessionals misschien niet altijd verder kijken 
dan de Assistive Technology die zij al kennen. Leveranciers erkennen dat de 
ontwikkelingen erg snel gaan en de informatie niet altijd op een goede plek te vinden 
is.  

4.2.3 Conclusie 

Gebleken is dat er (te) weinig kennis is onder zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen. Ook op internet en in databanken blijkt niet alle informatie 
bruikbaar. De informatie die wel te vinden is, is vaak lastig te filteren op bruikbaarheid. 
Om toch een weloverwogen keuze te maken worden leveranciers ingeschakeld, omdat 
zij vaak wel beschikken over voldoende kennis. 
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4.3 Deelvraag 3: wie hebben er baat bij de gebundelde informatie over de 
mogelijkheden van Assistive Technology en op welke manier hebben 
zij hier baat bij?  

 
Om te onderzoeken wie er baat kunnen hebben bij de gebundelde informatie over de 
mogelijkheden van Assistive Technology hebben wij een literatuur- en praktijkonderzoek 
gedaan. In het literatuuronderzoek is er gekeken naar algemene cijfers over Assistive 
Technology en de mensen die dit gebruiken. In het praktijkonderzoek is er onderzocht 
wat voor ziektebeelden mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken hebben en 
welke zorgprofessionals met deze doelgroep werken.  
De resultaten verkregen uit beide onderzoeken staan in onderstaande subparagrafen 
weergegeven.  

4.3.1 Baat bij het project 

 

In interviews is vaak benoemd dat men grote baat heeft bij het project, mede door het 
tekort aan kennis dat zij ervaren. De mensen die wij hebben geïnterviewd, hebben 
uitgesproken veel interesse in het project te hebben en vertelden enthousiast te zijn 
over het eindproduct. Ervaringsdeskundigen gaven aan dat zij in de praktijk hetzelfde 
ervaren als dhr. van Zuijlen. Zorgprofessionals en leveranciers gaven aan dat zij de 
zoektocht naar passende Assistive Technology herkenbaar vinden. Daarnaast 
herkennen zij dat de WMO vaak de goedkoopste en meest gangbare oplossing 
aanbiedt. Tot slot zien zij dat ervaringsdeskundigen tegen hetzelfde probleem 
aanlopen als dhr. van Zuijlen.  

Overige uitspraken met betrekking tot de baat bij het project zijn weergegeven in tabel 
G.  

Uit interviews komen de volgende punten met betrekking tot de baat bij het 
project naar voren: 

● Mensen willen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van ons 
project.  

● Er is aangegeven dat het ontwikkelen van een website waar gebundelde 
informatie op staat nuttig, noodzakelijk, nodig, fantastisch, goed en belangrijk is. 
Ook is er meerdere keren aangegeven dat er behoefte is aan de website. Tot 
slot heeft een zorgprofessional aangegeven 100% gebruik te gaan maken van 
de website.  

● Het project is iets wat er nog niet is en men is blij dat we hier onderzoek naar 
doen, bijvoorbeeld omdat het project van belang is voor zijn of haar 
cliëntengroep.  

● Op dit moment is er überhaupt nog weinig informatie beschikbaar over Assistive 
Technology en daarom is er aangegeven dat ons project van groot belang is. 

● Men geeft ook aan dat het belangrijk is om informatie te bundelen en 
beschikbaar te stellen.  

● Er wordt aangegeven dat het project van meerwaarde is.  
● Doordat ervaringsdeskundigen steeds afhankelijker worden van zorgverleners 

en/of technologie, is het van belang de juiste hulpmiddelen te vinden die 
aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. 

Tabel G - baat bij het project  
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4.3.2 Doelgroepen 
 

Om te bepalen wie er baat hebben bij het eindproduct van het project, hebben wij 
onder andere gekeken naar wie de doelgroep is en welke zorgprofessionals hiermee 
werken.  

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er in Nederland één op de tien mensen een 
matige of ernstige beperking heeft (64). Deze beperkingen kunnen onderverdeeld 
worden in de categorieën: visueel, auditief, mentaal, motorisch of een combinatie van 
voorgaande (65). In dit onderzoek ligt de focus op mensen met een motorische 
beperking, specifieker; mensen zonder handfunctie. Het is lastig om vast te stellen 
hoeveel mensen onder deze doelgroep vallen, omdat er geen centrale registratie van 
mensen met een beperking en hun verscheidenheid is (64).  
Wereldwijd hebben meer dan één biljoen mensen minstens één Assistive Technology 
product nodig. De verwachting is dat er in 2030 meer dan twee biljoen mensen zijn die 
één of meerdere van deze producten nodig hebben. Op dit moment heeft maar één op 
de tien mensen in de wereld toegang tot de Assistive Technology die zij nodig hebben. 
Dit komt door hoge kosten en een gebrek aan bewustzijn, beschikbaarheid, geschoold 
personeel, beleid en financiering (66). In Zwitserland beschikt 32,7% van de mensen 
met een verminderde handfunctie over een hulpmiddel hiervoor. Hiervan is 11,4% 
omgevingsbesturing (67). 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de doelgroep uit mensen met hele diverse 
ziektebeelden bestaat. De meest genoemde ziektebeelden zijn ALS, een dwarslaesie, 
MS, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Duchenne Spierdystrofie (DMD). Een 
overzicht van alle genoemde ziektebeelden is te vinden in tabel H. 

Uit de interviews blijkt dat de doelgroep uit mensen met de volgende ziektebeelden 
kan bestaan: 

• Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS); 
• Cerebrale Parese (CP); 
• Cerebro Vasculair Accident (CVA); 
• Duchenne Spierdystrofie (DMD); 
• Dwarslaesie; 
• Dyspraxie; 
• Facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD); 
• Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN); 
• Het Guillain-Barré syndroom (GBS); 
• Inclusion Body Myositis (IBM); 
• Licht verstandelijke beperking (LVB); 
• Meervoudig ernstig gehandicapten; 
• Meervoudige beperkingen; 
• Mensen met spasmen en/of vergroeiingen; 
• Multiple Sclerose (MS); 
• Neurodegeneratieve aandoeningen; 
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH); 
• Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA); 
• Syndroom van Down. 

Tabel H: doelgroepen die baat hebben bij Assistive Technology 

Uiteraard houdt het niet op bij deze ziektebeelden. Er bestaan ontzettend veel 
oorzaken waardoor je je handen niet (meer) zou kunnen gebruiken. Wij sluiten daarom 
ook geen doelgroepen uit en geven slechts voorbeelden.  
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Door het afnemen van de interviews zijn wij erachter gekomen dat de doelgroep uit 
kinderen, volwassenen en ouderen bestaat.  

Uit de interviews is er een grote verscheidenheid aan zorgprofessionals gebleken die 

met deze doelgroep werkt. Een overzicht van alle genoemde betrokken professionals 

is te vinden in tabel I. Dit zijn slechts zorgprofessionals die benoemd zijn tijdens de 

interviews, maar er zijn meer zorgprofessionals die met de doelgroep werken. 

Uit de interviews blijkt dat de volgende zorgprofessionals betrokken zijn met de 
doelgroep: 

• Ergotherapeut; 
o Ergotherapeut vanuit het adviesteam Assistive Technology; 

• Logopedist; 
• Maatschappelijk werker; 
• Psychomotorisch therapeut; 
• Sociaal pedagogisch hulpverlener; 
• Verpleegkundige. 

Tabel I: zorgprofessionals betrokken bij de inzet van Assistive Technology   

Er wordt aangegeven dat niet alleen de ervaringsdeskundigen en hun 
zorgprofessionals baat hebben bij het project, maar bijvoorbeeld ook 
cliëntondersteuners, zoals van Cliëntenbelang Amsterdam, en vrijwilligers in de zorg.  

4.3.3 Conclusie 

 

Tijdens de interviews wordt aangegeven dat er baat is bij het project door een zeer 
uiteenlopende groep ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Daarnaast vertelt 
men dat het verhaal van dhr. van Zuijlen herkenbaar is en dat zij op de hoogte 
gehouden willen worden van het eindproduct. Over de hele wereld hebben meer dan 
één biljoen mensen minstens een Assistive Technology product nodig. Echter heeft op 
dit moment slechts één op de tien mensen hier toegang toe. De baat die mensen 
hebben bij gebundelde informatie over Assistive Technology, is dat de informatie op 
één plek op een toegankelijke wijze gevonden kan worden.  
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4.4 Deelvraag 4: op welke manieren kan de gevonden informatie op het 
gebied van Assistive Technology worden verspreid, zodat deze 
toegankelijk is voor de doelgroep en hun zorgprofessionals?  

 
Binnen dit hoofdstuk zijn de resultaten van zowel het literatuur- als het praktijkonderzoek 
betrokken om zo tot beantwoording van deelvraag vier te komen. Hierbij is de deelvraag 
opgesplitst in twee paragrafen: de manier van informatieverstrekking en de ontwikkeling 
van een toegankelijke website.  

4.4.1 Manier van informatieverstrekking 
 

Uit de literatuur blijkt dat er diverse mogelijkheden zijn voor het verspreiden van 
kennis, zoals een website, e-learning, scholing, boek, tijdschrift et cetera. Het is van 
belang dat de kennis rondom Assistive Technology verspreid wordt onder 
zorgprofessionals die Assistive Technology gebruiken en ervaringsdeskundigen die in 
hun dagelijks leven afhankelijk zijn van technologie. De kennis moet daarom 
toegankelijk zijn voor diverse gebruikers. Daarbij zijn de privacy- en 
gegevensbescherming belangrijk, waardoor voldaan moet worden aan de 
privacywetgeving volgens de AVG (68).  
 
In het literatuur- en praktijkonderzoek is aangegeven dat een informatieve website de 
meest effectieve methode is om kennis te verspreiden. In een onderzoek van 
Universiteit Twente naar invloedrijke factoren voor een toegankelijke website wordt 
genoemd dat een website de meest toegankelijke online bron is voor personen met 
een functiebeperking (69). Een digitaal toegankelijke website biedt als voordeel dat 
iedereen, met of zonder beperking, de informatie tot zich kan nemen (70). Daarbij 
geeft het onderzoek “Seniorvriendelijke Website” (71) aan dat de Nederlandse 
bevolking internet gebruikt om in hun informatiebehoefte te voorzien.  
 
In de interviews wordt aangegeven dat een website een zeer goede en effectieve 
informatiebron is voor het verspreiden van de informatie rondom Assistive Technology. 
Daarbij geven zij aan dat een website tijdbesparend is ten opzichte van een scholing 
of e-learning. De gebruiker kan naar behoefte kennis opdoen over een specifiek 
onderwerp binnen de website. Daarbij vertellen de participanten dat de ervaring 
uitwijst dat de eerste stap van zowel ervaringsdeskundigen als zorgprofessionals is om 
kennis op internet te zoeken. 
De opdrachtgevers vinden het daarnaast van belang dat ons eindproduct efficiënt is in 
onderhoud na het beëindigen van het afstudeerproject.  

4.4.2 Ontwikkeling van een toegankelijke website  
 

Om een website op de gebruiker af te stemmen is het van belang dat deze digitaal 
toegankelijk is (72). Digitale toegankelijkheid wordt bereikt wanneer een website op 
diverse manieren gebruikt kan worden, ook door personen met een beperking. Sinds 
2018 is de standaard Web Content Accessibility Guidelines 2.1  
(WCAG2.1) van kracht. Dit is een richtlijn waarin beschreven staat welke 
functionaliteiten aan de instellingen van de website moeten worden toegevoegd om de 
website digitaal toegankelijk te maken (72). Alle overheidswebsites moeten vanaf 23 
september 2020 voldoen aan de WCAG2.1 richtlijn op ten minste AA-niveau (73). 
Omdat de digitale toegankelijkheid voor de doelgroep binnen ons project ook van 
belang is, is besloten deze richtlijn te volgen. Binnen deze richtlijn worden diverse 
principes waar een website aan moet voldoen beschreven.  
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De eisen die worden gesteld aan een website zijn gericht op vier principes van digitale 
toegankelijkheid (74). Dit zijn de waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid 
en robuustheid van de inhoud van de website. Om deze principes te implementeren 
binnen de inhoud van de website kan er gebruikt gemaakt worden van succescriteria.  

 
In onderstaande alinea en tabel J worden de vier principes en elementen toegelicht die 
in de WCAG2.1-richtlijn worden aanbevolen om de website digitaal toegankelijk te 
maken (75,76).  
De website over Assistive Technology zal gerealiseerd worden door middel van het 
platform Wordpress (77). De software van Wordpress geeft ons de mogelijkheid de 
website digitaal toegankelijk te maken. Er is gekozen voor het thema AeonAccess, 
omdat dit thema accessibility ready is. Dit betekent dat het thema instellingen heeft om 
de toegankelijkheid te waarborgen. Het thema wordt aanbevolen in de WCAG2.1-
richtlijn. De elementen en pagina-instellingen zijn zo ontworpen dat deze door 
hulpapparatuur bruikbaar zijn. Daarnaast hebben wij een module voor digitale 
toegankelijkheid geïnstalleerd (WP-accessibility). Deze module ondersteunt het thema 
met extra instellingen, zodat de website digitaal toegankelijk is op minimaal AA-niveau. 
De informatie en kennis wordt gesplitst in onderdelen, zodat deze in een gedoseerde 
en logische volgorde worden aangeboden aan de gebruiker (78).  
 

Principe uit WCAG-
richtlijn 

Eisen en betekenis Toepassing op de website 

Principe 1: 
Waarneembaar 

Betekenis van volgorde 

De informatie die in de 
inhoud staat verwerkt 
moet volgens de richtlijn 
waarneembaar zijn voor 
alle gebruikers. Op een 
website is de volgorde 
waarin tekst getoond 
wordt belangrijk, zodat 
besturingsapparatuur een 
pagina kan voorlezen en 
besturen. 

Binnen onze website hebben wij 
een lijst met alle mogelijkheden 
van Assistive Technology. Er wordt 
in de codes in de tekst aangegeven 
welke volgorde van belang is. 
Hulpapparatuur (spraaksoftware) 
van de gebruiker kan zo de tekst in 
de juiste volgorde oplezen. 

Kleurcontrast 

Voor slechtziende en 
kleurenblinde gebruikers is 
het van belang voldoende 
contrast te bieden tussen 
de kleur van de tekst en 
de achtergrondkleur. 

Waarneembaarheid is bij onze 
doelgroep van belang omdat de 
personen die hun handen niet 
(meer) kunnen gebruiken vaak te 
maken hebben met meerdere 
functies die beperkt zijn, waaronder 
hun visuele functie. 
 
In de website zijn de kleuren zwart 
(#000000) en wit (#ffffff) 
toegevoegd. Deze kleuren hebben 
een contrast groter dan 7:1 op de 
relatieve helderheidstest, waardoor 
het voldoet aan de 
toegankelijkheidseisen op AAA-
niveau. Daarmee voldoen wij 
ruimschoots aan de eisen volgens 
de standaard WCAG2.1. 
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Er is een werkbalk toegevoegd 
waarin de gebruiker zelf de 
toegankelijkheid van de website 
kan aanpassen. Dit kan gedaan 
worden door een hoger contrast 
van de kleuren op de pagina in te 
stellen, de tekst tot vier punten te 
vergroten en de links te laten 
onderstrepen.  

Principe 2: 
bedienbaar 

Vingerbeweging bij touchscreen 

Om een pagina met 
touchscreen te kunnen 
besturen is alternatieve 
bediening aanwezig. Dit is 
een button waarmee de 
pagina in- een uitgezoomd 
kan worden. 

De functie om in- en uit te zoomen 
is beschikbaar via de werkbalk aan 
de rechterkant van elke pagina.  
 

Aanraakfunctie annuleren 

Het aanraken van een 
button mag niet direct 
leiden tot een uitvoering 
van een functie. Pas bij 
loslaten mag er een actie 
in gang worden gezet. Bij 
het per ongeluk aanraken 
van de button is er een 
mogelijkheid tot annuleren 
van de functie. 

Binnen de website is deze functie 
geïntegreerd binnen het thema en 
de extra geïnstalleerde module 
(WP Accessibility) ondersteunt 
deze mogelijkheid. 
 

Principe 3: 
begrijpelijk 

Taal 

Bij het gebruik van 
alternatieve bedieningen, 
zoals een 
schermvoorlezer, is taal 
belangrijk. Grammatica en 
spelling zijn hierbij 
belangrijk, zodat de 
klanken en woorden 
correct worden 
uitgesproken. 

De grammatica en 
spellingscontrole is ingesteld via 
onze browser (Google Chrome). 
Daarbij laten wij de website 
controleren door derden. Correct 
taalgebruik wordt zo gewaarborgd 
binnen de website.  

Consistentie navigatie en identificatie 

De navigatie en 
naamgeving van pagina’s 
moet consistent zijn 
binnen de website. Op 
deze manier bestaat er 
geen verwarring over waar 
de persoon zich bevindt 
op de website. 
 
 

Onder de navigatiebalk wordt 
weergegeven op welke pagina een 
persoon zich bevindt en vanaf 
welke pagina diegene op de 
huidige pagina is gekomen.  
 

Principe 4: robuust Parsen 

De codes zijn correct 
ingevoerd, zodat de 
computerbrowsers en 

Binnen het thema AeonAccess 
kunnen de codes niet aangepast 
worden, maar alleen vast 
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hulpapparatuur de codes 
juist kunnen lezen en 
interpreteren. Dit noemen 
ze binnen de informatica 
parsen. Een onjuist 
gespelde code kan leiden 
tot fouten in de besturing 
van de website met 
hulpapparatuur. 

geprogrammeerde elementen 
toegevoegd worden. Zo kunnen er 
geen fouten ontstaan binnen de 
codes en kan hulpapparatuur de 
juiste informatie voorlezen. 
 

Tabel J: principes WCAG2.1 richtlijn 

4.4.3 Conclusie  

 

Vanuit het literatuur- en praktijkonderzoek is gebleken dat de informatie rondom 

Assistive Technology het meest effectief en efficiënt verspreid kan worden door middel 

van een informatieve website. Om een website digitaal toegankelijk te maken, moet 

deze voldoen aan de richtlijnen van de WCAG2.1. De website kan toegankelijk 

gemaakt worden voor alle gebruikers, door een goede waarneembaarheid, 

gemakkelijke bedienbaarheid, begrijpelijk taalgebruik en de robuustheid.   
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5. Conclusie  

Zoals beschreven luidt de onderzoeksvraag van het afstudeerproject Assistive Technology: 
“welke mogelijkheden en ervaringen omtrent Assistive Technology zijn er en hoe kan deze 
kennis worden gebundeld en gedeeld met mensen die hun handen niet (meer) kunnen 
gebruiken, en hun zorgprofessionals?” Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn 
eerst, aan de hand van een literatuur- en kwalitatief praktijkonderzoek, de deelvragen 
beantwoord.  

Allereerst is antwoord gegeven op de deelvraag: “wat is Assistive Technology en wat zijn 
hiervan de mogelijkheden en beperkingen?”. Assistive Technology is alle technologie die 
ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Onder de geïnterviewden binnen dit 
project is Assistive Technology geen bekende term. Zowel uit de literatuur, als uit de praktijk 
blijkt dat mogelijkheden van Assistive Technology onder andere het (terug)geven van eigen 
regie, zelfstandigheid en het mogelijk maken van participatie, zijn. Bij beperkingen wordt 
zowel in de literatuur als in de praktijk aangegeven dat Assistive Technology niet altijd 
aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Ook de beperkte mogelijkheden tot aanschaf van 
Assistive Technology bij een lager inkomen worden benoemd. Hierbij is het ook afhankelijk 
van de partij die eventuele hulpmiddelen vergoedt, of- en hoeveel van het hulpmiddel 
vergoed wordt.  

Zowel uit onze literatuurstudie, als uit de afgenomen interviews blijkt dat er weinig kennis is 
omtrent Assistive Technology. Als er op het internet informatie te vinden is, dan is het lastig 
om deze informatie te filteren op iets wat bruikbaar en passend bij de hulpvraag is. Alleen de 
leveranciers beschikken over voldoende kennis om een weloverwogen keuze te maken bij 
het adviseren van een technologisch hulpmiddel. Als antwoord op de deelvraag ‘Wat is er 
momenteel beschikbaar aan kennis over de mogelijkheden op het gebied van Assistive 
Technology?’ kunnen wij concluderen dat er weinig kennis en informatie beschikbaar is 
omtrent Assistive Technology als het gaat om mensen die hun handen niet (meer) kunnen 
gebruiken. Er is een gebrek aan kennis onder professionals en cliënten, maar ook op 
internet en databanken is weinig bruikbare informatie te vinden.  

Ten derde is onderzoek gedaan naar welke partijen baat hebben bij de gebundelde 
informatie over de mogelijkheden van Assistive Technology. Er is vaak benoemd dat er baat 
is bij ons project. Men geeft aan het verhaal van dhr. van Zuijlen herkenbaar te vinden en de 
geïnterviewden willen op de hoogte worden gehouden van ons eindproduct.  
De doelgroep bestaat uit mensen met een groot aantal diverse ziektebeelden. Er bestaan 
ontzettend veel oorzaken waardoor je je handen niet (meer) kan gebruiken. Daarnaast is er 
ook een grote diversiteit aan zorgprofessionals die met de doelgroep werkt. Over de hele 
wereld hebben meer dan één biljoen mensen minstens een Assistive Technology product 
nodig. Echter heeft op dit moment slechts één op de tien mensen hier toegang toe. 

Vanuit het literatuur- en praktijkonderzoek is, om antwoord te geven op deelvraag vier, 
informatie verkregen over hoe Assistive Technology het meest effectief en efficiënt verspreid 
kan worden, zodat deze toegankelijk is voor de ervaringsdeskundigen en hun 
zorgprofessionals. Hierbij wordt voornamelijk genoemd dat een informatieve website de 
meest efficiënte en optimale manier is voor het verspreiden van kennis op een zeer 
toegankelijke wijze. Een website kan door middel van de WCAG2.1-richtlijn digitaal 
toegankelijk gemaakt worden, zodat alle gebruikers naar eigen mogelijkheid de 
beschikbaarheid hebben over de informatie. Zowel mensen die hun handen niet (meer) 
kunnen gebruiken, als de zorgprofessionals, kunnen gebruik maken van diverse functies op 
het gebied van toegankelijkheid, om de informatie die vermeld is op de website voor hen 
beschikbaar te maken.  
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De hoofdvraag van dit onderzoek is tweeledig. Voor het beantwoorden van het eerste deel 
van de hoofdvraag is onderzocht wat de mogelijkheden en ervaringen omtrent Assistive 
Technology zijn. Hieruit blijkt dat er een tal van mogelijkheden is, maar dat er in de praktijk 
vaak onvoldoende kennis is om de Assistive Technology succesvol te implementeren. De 
ervaringen zijn, dat als Assistive Technology goed aansluit bij de cliënt, dit bijdraagt aan het 
(terug)geven van eigen regie, zelfstandigheid en betere participatie. Voor het beantwoorden 
van het tweede deel is gekeken hoe de verzamelde informatie het beste gebundeld en 
gedeeld kan worden met ervaringsdeskundigen en hun zorgprofessionals. De meest 
effectieve en efficiënte methode hiervoor bleek het ontwikkelen van een informatieve 
website volgens de WCAG2.1-richtlijn. Op deze manier kan goede toegankelijkheid voor 
iedere gebruiker gerealiseerd worden.  

Kortom, er zijn veel mogelijkheden met betrekking tot Assistive Technology, echter schort 
het in de praktijk vaak aan voldoende kennis voor succesvolle implementatie. Om de kennis 
en informatie wel bij de ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals te krijgen blijkt een 
informatieve website de meest effectieve en efficiënte oplossing.  
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6. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en resultaten van het afstudeeronderzoek 
Assistive Technology kritisch bekeken. Dit doen we door de validiteit van het onderzoek te 
beargumenteren, de resultaten te interpreteren en deze te koppelen aan onze 
verwachtingen. Daarnaast worden de beperkingen en eventuele implicaties van het 
onderzoek besproken en worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

In het literatuuronderzoek is gezocht naar de best beschikbare literatuur over Assistive 
Technology voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken. Doordat hiervoor 
geen overkoepelende term bestaat, is er in overleg met E.A. Verloop, informatiespecialist 
aan de Hogeschool van Amsterdam, besloten om de volgende termen in de zoekstring op te 
nemen: ("hand function" OR "hand use" OR manipulat* OR "hand impairment*"). Wellicht 
omvatten bovenstaand beschreven termen niet de termen die in de wetenschappelijke 
literatuur gebruikt worden, waardoor relevante artikelen gemist kunnen zijn.  

Voor het zoeken naar toegankelijkheidseisen van de website is de term “website 
accessibility” gebruikt. Na het elimineren van onbruikbare artikelen in PubMed bleef er geen 
relevant artikel over. Er is niet gezocht in technische databanken, waardoor bruikbare 
informatie verloren kan zijn gegaan. Voor het vinden van bruikbare informatie over 
websitetoegankelijkheid is vervolgens gezocht op Google en is gebruik gemaakt van in de 
interviews genoemde websites met informatie over dit onderwerp. 

Het aantal af te nemen interviews is vastgesteld aan de hand van de gegevens voor valide 
onderzoek volgens Benders (38). De cijfers van het aantal interviews met 
ervaringsdeskundigen houden in dat de validiteit in twijfel kan worden getrokken. Dit komt 
doordat er zes interviews met ervaringsdeskundigen zijn afgenomen en niet acht tot twaalf 
zoals aanbevolen. Naar ons idee mist er nu informatie over ervaringen en betekenissen van 
de ervaringsdeskundigen en bij hen was er geen sprake van datasaturatie. Daarentegen zijn 
er wel zestien interviews afgenomen met zorgprofessionals/leveranciers, terwijl er één tot vijf 
nodig zijn voor valide onderzoek.  

De verwachting was, dat er weinig kennis en informatie beschikbaar is over Assistive 
Technology. In de literatuur hebben wij niets kunnen vinden over welke kennis er is over 
Assistive Technology. Uit interviews is gebleken dat er inderdaad te weinig kennis en 
informatie beschikbaar is over Assistive Technology en dat de ontwikkelingen op het gebied 
van technologie te snel gaan om alles bij te kunnen houden. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de kennis en informatie die er beschikbaar is, lastig te vinden is. Dit schetst de behoefte 
aan een bundeling van de kennis en informatie die er wel is.  

De opdracht was om een online bundeling van de beschikbare kennis en informatie te 
maken. Ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers geven aan dat de eerste 
stap in het zoeken naar nieuwe informatie, zoeken op het internet is. Daarnaast is er uit het 
literatuuronderzoek gebleken dat de beste manier van informatieverstrekking een website is. 
Hierdoor is besloten een website te ontwikkelen. Met het afstudeeronderzoek is aangetoond 
dat er in de praktijk (te) weinig kennis en informatie over Assistive Technology is, waardoor 
het vaak niet goed aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten. De meerwaarde van de 
website is dat de kennis die er is, op een logische plek en gebundeld wordt weergegeven, 
zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is.  

De term Assistive Technology is bij veel ervaringsdeskundigen niet bekend. Er wordt 
aangegeven, dat wanneer men op zoek gaat naar nieuwe informatie, er gezocht wordt op: 
‘technologische hulpmiddelen’ en ‘hulpmiddelen’. Er is hierdoor gekozen om de naam van 
de website www.technologische-hulpmiddelen.nl te maken.  

http://www.technologische-hulpmiddelen.nl/
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Er waren enkele tegenstrijdigheden in de resultaten. Bij het ontwikkelen van de website is de 
overweging geweest om wel of geen afbeeldingen en video’s toe te voegen. Vanuit de 
praktijk werd aangegeven dat dit wel prettig is. De literatuur wees echter uit dat de beste 
toegankelijkheid van een website bereikt kan worden door weinig afbeeldingen en video’s te 
implementeren (72). Er is dan ook gekozen hier geen gebruik van te maken.   
Ten tweede viel op dat in interviews met zorgprofessionals en leveranciers werd 
aangegeven dat er zeer veel Assistive Technology beschikbaar is en dat de ontwikkelingen 
op dit gebied erg snel gaan. Tijdens de interviews met hen trad echter al vrij snel 
datasaturatie op: dezelfde hulpmiddelen werden vaak benoemd en de kennis die 
beschikbaar was, was vaak van hetzelfde niveau. 
Tot slot geven ervaringsdeskundigen aan dat er weinig Assistive Technology beschikbaar is 
en dat de technologie die er wel is, niet altijd aansluit bij de wensen en behoeften. Het schort 
hierbij aan maatwerk. Leveranciers geven daarentegen aan dat zij wel maatwerk leveren.  

In dit afstudeerproject waren ook enkele beperkingen. Het afstudeerproject werd uitgevoerd 
ten tijde van COVID-19. Hierdoor heeft alles online moeten plaatsvinden. Ook bij de 
interviews heeft dit ervoor gezorgd dat alles via beeldbellen of telefonisch contact ging. Bij 
het telefonisch contact mist de non-verbale communicatie, waardoor verkeerde interpretaties 
gedaan kunnen worden van hetgeen iemand vertelde. De ervaringsdeskundigen die wij 
binnen het project wilden interviewen, vielen onder een duidelijk afgebakende doelgroep. De 
doelgroep bestaat echter uit mensen met veel verschillende ziektebeelden waarbij zij hun 
handen niet (meer) kunnen gebruiken. Binnen ieder ziektebeeld is er slechts een kleine 
groep personen die de beperkingen in deze mate ervaren. Hierdoor was het lastig was om 
mensen te bereiken. We hebben dit geprobeerd te ondervangen door via professionals ook 
de ervaringsdeskundigen te bereiken. De beperkingen die wij hebben ondervonden door 
COVID-19, hadden niet voorkomen kunnen worden, doordat het niet mogelijk is invloed uit 
te oefenen op een pandemie.  

Uiteraard hopen wij met ons afstudeerproject enkele gevolgen teweeg te brengen. Zo hopen 
wij dat de informatie over Assistive Technology gemakkelijker te vinden is, waardoor 
ervaringsdeskundigen meer inspraak krijgen in welk hulpmiddel bij hen past. Een keerzijde 
hiervan is dat ervaringsdeskundigen niet moeten gaan ‘shoppen’ naar hulpmiddelen, 
waardoor het voor professionals lastig is om cliënten van dit idee af te krijgen als het 
hulpmiddel toch niet goed blijkt aan te sluiten of niet past bij het ziektebeeld dat zij hebben.  

Doordat de kloof die zich bevindt, tussen wat leveranciers bieden en het maatwerk dat 
benodigd is in de praktijk, niet verkleind wordt door de website, is het noodzakelijk hier 
verder onderzoek naar te doen. Het verkleinen van de kloof kan mogelijk bijdragen aan meer 
participatie voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken. Daarnaast wordt 
aangeraden verder onderzoek te doen naar de vergoedingsmogelijkheden betreffende 
Assistive Technology. Veel technologie, met name uit de consumentenelektronica is voor 
eigen aanschaf. Hierdoor is het voor mensen met een lager inkomen lastig om bij 
technologische hulpmiddelen te komen die aansluiten bij wat zij nodig hebben.  
Als laatste wordt aangeraden de website www.technologische-hulpmiddelen.nl meer te 
testen met ervaringsdeskundigen, omdat dat in het tijdsbestek van dit afstudeeronderzoek 
niet haalbaar bleek.   

  

http://www.technologische-hulpmiddelen.nl/
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Bijlagen 

Bijlage A – Stroomdiagrammen  

 

Om een overzicht te krijgen van welke artikelen op PubMed daadwerkelijk aan de door 

ons gestelde eisen voldoen, hebben wij de zoekstring voor het beantwoorden van 

deelvraag 1, 2 en 3 ingevoerd, filters toegepast en de gevonden artikelen beoordeeld op 

relevantie. In onderstaande tabel is te zien welke stappen wij hebben doorlopen en 

hoeveel resultaten er relevant bleken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A: stroomdiagram literatuuronderzoek deelvraag 1, 2 en 3 

  



 

42 
 

Bachelor scriptie: afstudeerproject Assistive Technology 

M.D. van Bennekom, S. van den Burg, B. Duut, A.P. Kloen 

© Hogeschool van Amsterdam  

Centrum voor Cliëntervaringen, Cliëntenbelang Amsterdam, VU Medisch Centrum 

Vanuit de procedure van het literatuuronderzoek en zoals blijkt uit bovenstaande 
stroomdiagram, blijven er na het toepassen van filters en het beoordelen van relevantie 
vijf bruikbare artikelen over. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel te vinden.  
 

Naam artikel  Auteurs en 
jaartal 

Omschrijving Doelgroep  

AMiCUS-A Head 
Motion-Based 
Interface for Control 
of an Assistive 
Robot (54) 

Rudigkeit N, 
Gebhard M 
 
2019 

Door middel van 
hoofdbewegingen een 
robotische arm bedienen.  

Geen specifieke 
doelgroep 
beschreven. 

Need and availability 
of assistive devices 
to compensate for 
impaired hand 
function of 
individuals with 
tetraplegia (67) 

Wächerlin S, 
Gemperli A, 
Sigrist-Nix D, 
Arnet U. 
 
2020 

Geeft informatie over 
hoeveel mensen in 
Zwitserland 
ondersteunende 
technologie gebruiken. 

Gericht op 
mensen waarvan 
de handfunctie 
beperkt is of er 
sprake 
is van een 
tetraplegie. 

Hybrid EEG/EOG-
based brain/neural 
hand exoskeleton 
restores fully 
independent daily 
living activities after 
quadriplegia 
(55) 

Soekadar S R, 
Witkowshki M, 
Gómez C, 
Opisso E, 
Medina J, 
Cortese M, 
Cempini M, 
Carrozza M C, 
Cohen L G, 
Birbaumer N, 
Citiello N 
 
2016 
 

Een computer voor het 
brein waarmee een 
exoskelet van de hand kan 
worden aangestuurd. 

Voor mensen met 
een verlamde 
hand of verlamde 
handen.  

Hand Extension 
Robot Orthosis 
(HERO) Grip Glove: 
enabling 
independence 
amongst persons 
with severe hand 
impairments after 
stroke 
(56) 

Yurkewich A, 
Kozak I J, 
Hebert D, H 
Wang R, 
Mihailidis A. 
 
 
 
2020 

Robot orthese voor de 
hand. 

Voor mensen met 
een verlamming 
aan de bovenste 
extremiteit ten 
gevolge van een 
CVA. 

Dusty: an assistive 
mobile manipulator 
that retrieves 
dropped objects for 
people with motor 
impairments 
(58) 

King C, Chen 
T, Fan Z, 
Glass J, Kemp 
C. 
 
2012 

Apparaat dat gevallen 
objecten teruggeeft aan de 
persoon. 

Voor mensen met 
motorische 
beperkingen. 

Tabel K: geselecteerde artikelen literatuuronderzoek  
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Voor het beantwoorden van deelvraag 4 is tevens een stroomdiagram gemaakt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B: stroomdiagram literatuuronderzoek deelvraag 4 
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Bijlage B – Stappen kwalitatief onderzoek 

 

 

 

  

 Stap 1: inlezen in 

het onderwerp 

 Projectplan 

 

 

 Stap 2: definities 

vastleggen 

Stap 3: 

onderzoeksvraag 

formuleren 

Stap 4: methode 

beschrijven 

Stap 8a t/m 8f: 

data coderen en 

analyseren 

 

 

 

Stap 7: data 

uitwerken 

Stap 6: data 

verzamelen 

Stap 5: interviews 

voorbereiden 

 

 Stap 9: 

verslaglegging 
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Bijlage C – Werving 

 
Voor het praktijkonderzoek is via diverse kanalen de werving gedaan voor participanten. 
De werving is gedaan m.b.v. onderstaand weergegeven teksten.  

Werving professionals (revalidatiecentra) 

Beste, 
 

Wij zijn Babette, Pascale, Sarah en Michelle en vanuit de opleiding Ergotherapie aan de 
Hogeschool van Amsterdam doen wij voor ons afstudeerproject onderzoek naar welke 
Assistive Technology (ondersteunende technologie) er is voor mensen die hun handen 
niet (meer) kunnen gebruiken. 
 

Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die hun handen niet kunnen gebruiken en 
voor hun dagelijks functioneren (volledig) afhankelijk zijn van technologie. Dit kan onder 
andere komen door Multiple Sclerose (MS), Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), 
spierziekten, reuma en een hoge dwarslaesie. Ook willen wij graag de kennis horen van 
professionals die werkzaam zijn binnen dit vakgebied, op het gebied van advies of 
levering van Assistive Technology. Met deze mensen willen wij interviews afnemen om 
ervaringen en adviezen te verzamelen, welke we bundelen tot een online product zodat 
iedereen kan profiteren van deze kennis.  
 

Zou bovenstaand bericht wellicht verspreid kunnen worden onder de professionals die bij 
jullie werkzaam zijn zodat dit verder richting de cliënten verspreid kan worden? In de 
bijlage vindt u een ondersteunende flyer die met cliënten en/of professionals gedeeld kan 
worden. 
Bij vragen of interesse in het project kunt u contact opnemen via: 
projectassistivetechnology@gmail.com.  

 

 

Mijn HvA/ ergotherapie app/sociale media tekst 
 

Wij zijn Babette, Pascale, Sarah en Michelle en vanuit de opleiding Ergotherapie aan de 
Hogeschool van Amsterdam doen wij voor ons afstudeerproject onderzoek naar welke 
Assistive Technology (ondersteunende technologie) er is voor mensen die hun handen 
niet (meer) kunnen gebruiken. 
 

Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die hun handen niet kunnen gebruiken en 
voor hun dagelijks functioneren (volledig) afhankelijk zijn van technologie. Dit kan onder 
andere komen door Multiple Sclerose (MS), Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), 
spierziekten, reuma en een hoge dwarslaesie. Ook willen wij graag de kennis horen van 
professionals die werkzaam zijn binnen dit vakgebied. Met deze mensen willen wij 
interviews afnemen om ervaringen en adviezen te verzamelen, welke we bundelen tot 
een online product zodat iedereen kan profiteren van deze kennis.  
 

Bent u of kent u iemand in een soortgelijke situatie en zou u willen bijdragen aan dit 
project? Neem dan contact op met de projectgroep via: 
projectassistivetechnology@gmail.com.  

mailto:projectassistivetechnology@gmail.com
mailto:projectassistivetechnology@gmail.com
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Ter begeleiding bij bovenstaande teksten is de volgende flyer meegestuurd: 
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Wervingslijst  

De wervingslijst is opgesteld naar aanleiding van contacten die de studenten zelf reeds al 
in het netwerk hadden. Verdere aanvulling van de lijst is gedaan door op zoek te gaan 
naar lotgenotengroepen, leveranciers van Assistive Technology en revalidatiecentra en 
ziekenhuizen die werken met de doelgroep van het project. Onderstaand staat de 
wervingslijst weergegeven:  

Revalidatiecentra/woonvormen/ziekenhuizen 

• Adelante zorggroep 
• Amsterdam UMC 
• Basalt-revalidatie 
• De Hoogstraat 
• Dijklander Ziekenhuis 
• Heliomare 
• Jeroenbosch ziekenhuis 
• Klimmendaal 
• Laurentius ziekenhuis 
• Maartenskliniek 
• MeanderMC 
• Merem revalidatie 
• Nieuw-unicum  
• Radboud UMC 
• Reade 
• Revalidatie-Friesland  
• Revant Medisch Specialistische Revalidatie 
• Rijndam Revalidatie 
• Roessingh 
• Sint-Jacob 
• Spaarne Gasthuis 
• Treant Zorggroep 
• UMC Groningen 
• UMC Maastricht 
• UMC Utrecht 
• Vogellanden revalidatie 
• Ziekenhuis Amstelland  
• Zuyderland 

Sociale media 

• Ergotherapie Nieuws Whatsappgroep 
• Facebook (studenten & Dwarslaesieorganisatie Nederland) 
• Instagram (studenten) 
• Linked-In (studenten & Anna Koel-Wardenaar) 
• MijnHvA 
• Snapchat (studenten) 

Leveranciers 

• Focal MediTech 
• Kersten Hulpmiddelen 
• Quo Vadis 
• RdgKompagne 
• RTD Arnhem 
• Sunrise Medical  
• Vilans 
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Lotgenoten groepen 

• Dwarslaesie Organisatie Nederland  
• Iemand zoals ik  
• Jong-PIT 
• Korter maar Krachtig 
• MSWeb 
• Myocafé spierziekten  
• Patiëntenforum ALS 
• Vereniging Spierziekten Nederland 

Overige kanalen 

• Assistive Innovations  
• Ergotherapie Nederland  
• Isaac-NF 

Tabel L: wervingslijst  
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Bijlage D – Informatiebrief  

 

In deze informatiebrief staan de belangrijke punten voor de deelname aan het 
afstudeeronderzoek Assistive Technology, uitgevoerd door studenten Ergotherapie van 
de Hogeschool van Amsterdam, beschreven.  

Doel 

Het doel van het gesprek is om een beeld te krijgen van de wensen, behoeften en 
mogelijkheden op het gebied van Assistive Technology en deze verkregen kennis en 
informatie te delen via een website, om zo de informatie over deze technologie beter 
toegankelijk te maken.  

Gegevensverzameling 

De gegevens van de participant zullen worden verzameld tijdens een gesprek met één 
van de studenten behorende bij de projectgroep Assistive Technology.   

Tijdsduur 

Het gesprek zal dertig tot zestig minuten duren, afhankelijk van de informatie die de 
participant kan verstrekken. De tijdsduur van het gesprek is daarbij ook afhankelijk van de 
belastbaarheid van de participant. Het afstudeerproject Assistive Technology zal in totaal 
twintig weken duren. 

Opnemen van het gesprek  

Indien toestemming wordt verleend zal het gesprek worden opgenomen. Op deze manier 
is het voor de projectgroep mogelijk om deze opname terug te luisteren en aan de hand 
daarvan de gegevens te transcriberen. Zodra het transcript is gemaakt zal de audio-
opname verwijderd worden.  

Privacy 

In de transcriptie en het verslag die geschreven zullen worden, zullen persoonsgegevens 
volledig geanonimiseerd worden waarbij wij ervoor zorgen dat de verder verkregen 
informatie op geen enkele manier naar de participant is terug te leiden.  

Inzicht in de gegevens 

Slechts de projectgroep, bestaande uit vier studenten van de opleiding Ergotherapie aan 
de Hogeschool van Amsterdam, zal inzicht krijgen in de gegevens alvorens deze 
geanonimiseerd zijn. Voordat verdere verspreiding plaatsvindt, zijn gegevens volledig 
geanonimiseerd en op geen enkele wijze terug te leiden naar de participant. De 
studenten zullen privacygevoelige informatie met niemand anders dan de personen in de 
projectgroep delen.  

Verspreiden van de gegevens 

De opgedane kennis en informatie zal worden weergegeven in een theoretische 
onderbouwing betreffende een schoolproduct voor het afstudeerproject Assistive 
Technology. Om de kennis en informatie over Assistive Technology en de ervaringen 
hiervan te delen met anderen, zal er een website ontwikkeld worden. Deze website bevat 
informatie over Assistive Technology. De weergegeven informatie zal op geen enkele 
wijze terug te leiden zijn naar de participant.  
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Bewaren van de gegevens  

De verkregen informatie betreffende het afstudeerproject Assistive Technology zal nog 
vijf jaar bewaard worden door de projectgroep Assistive Technology. Audio-opnamen 
waar persoonsgegevens op staan worden direct na het anoniem transcriberen van de 
interviews verwijderd.   

Deelname aan het onderzoek 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Er zitten voor de participant geen risico’s 
verbonden aan deelname. De medewerking van de participant kan op ieder moment door 
de participant worden stopgezet, zonder opgaaf van reden.  
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Bijlage E – Vragenlijsten semigestructureerde interviews 

 

In onderstaande subparagrafen staan de vragenlijsten, zoals opgesteld voor 

ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en leveranciers, weergegeven.  

Ervaringsdeskundigen 
 

Dit is een gespreksleidraad. De volgorde van de onderstaande topics kunnen per 
gesprek wisselen, en afhankelijk van de relevantie besproken worden. Indien een 
moment komt dat de deelnemer iets ‘doet’ dat niet op audio op te nemen is, vraag je 
toestemming voor het maken van een foto/filmpje. Vraag hierbij nadrukkelijk of dit 
mag + of iemand anoniem in beeld wil of niet. 
 
Opening 

• Audio-recorder (mag het gesprek opgenomen worden?). Informeren over het 
publiceren van foto’s, video’s en verhaal (waarvoor wordt het gebruikt).  

• Voorstelrondje (wie zijn wij) 
• Waarom doen we dit project?  
• In hoeverre wil iemand anoniem blijven (bij gebruik foto’s e.d.) 

 
Anamnese 

• Naam, leeftijd, woonsoort (dit zelf laten vertellen en anders op doorvragen) 
• Ziektebeeld (welke mogelijkheden en beperkingen (o.a. hand, stem en 

vingers)? 
• Hoe wordt hiermee omgegaan in/wat zijn de consequenties voor het dagelijks 

leven?  
 
Kennis Assistive Technology 

• Wat weet u al over Assistive Technology? 
o Bij kennis: eventuele informatie aanvullen 
o Bij geen kennis: Assistive Technology is hardware en software die 

mensen met een handicap helpt om computers en andere apparaten 
te gebruiken die anders onbereikbaar zijn. Door ondersteunende 
technologie kunnen mensen met een handicap ook de gebruikelijke 
consumentenelektronica als smartphones en tablets gebruiken om te 
communiceren, te leren, te werken of voor de vrije tijd (eventueel 
voorbeeld benoemen). 

o Heeft u een duidelijk beeld wat er beschikbaar is van de (verdere) 
mogelijkheden van AT? 

 
Gebruik Assistive Technology 

• Maakt u reeds gebruik van Assistive Technology? Zo ja, van welke 
technologie maakt u gebruik? 

o Waarvoor gebruikt u het?  
o Waar gebruikt u het (op rolstoel, huis, etc.)? 
o Wanneer gebruikt u de technologie?  
o Sluit het gebruik van deze technologie aan bij uw behoeften? 
o Hoe bent u aan deze technologie gekomen (via wie/welk kanaal, wie 

betaalt)? 
o Hoe is de zoektocht naar de technologie gegaan (waar is de 

informatie gevonden? Was het gemakkelijk of moeilijk te vinden? Bij 
moeilijk te vinden: hoe zou dit verbeterd kunnen worden?)  
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Houding tegenover Assistive Technology 
• Hoe ervaart u het gebruik van de technologie?  
• Wat betekent het gebruik van Assistive Technology voor u (eigen regie, 

participatie)? 
 

Online informatie delen 
• Uitleg over wat met de verkregen informatie te doen (bundelen, delen met 

anderen): bekendheid geven aan AT  
• Wat zijn functionaliteiten waar de dit aan moet voldoen? 
• Welke essentiële onderdelen moeten daarin zitten? 
• Wat maakt het gebruik van een online product voor u gemakkelijk (als het 

waar aan voldoet)?  
 
Afronding 

• Heeft u zelf nog vragen? 
• Kent u mensen met (dezelfde) beperkingen die ook een gesprek willen 

hebben over het onderwerp? 
• In hoeverre wilt u op de hoogte blijven van het project (voortgang, 

eindresultaat) en in welke mate zou u zelf nog willen bijdragen aan het 
project? 

 

Zorgprofessionals  

 
Dit is een gespreksleidraad. De volgorde van de onderstaande topics kunnen per gesprek 
wisselen, en afhankelijk van de relevantie besproken worden. 

 
Opening 

• Audio-recorder (mag het gesprek opgenomen worden?). Informeren over het 
publiceren van verhaal (waarvoor wordt het gebruikt).  

• Voorstelrondje (wie zijn wij) 
• Waarom doen we dit project?  

 
Anamnese 

• Naam, beroep, functieomschrijving  
 
Kennis Assistive Technology 

• Wat weet u al over Assistive Technology? 
o Bij kennis: eventuele informatie aanvullen 
o Bij geen kennis: Assistive Technology is hardware en software die 

mensen met een handicap helpt om computers en andere apparaten 
te gebruiken die anders onbereikbaar zijn. Door ondersteunende 
technologie kunnen mensen met een handicap ook de gebruikelijke 
consumentenelektronica als smartphones en tablets gebruiken om te 
communiceren, te leren, te werken of voor de vrije tijd (eventueel 
voorbeeld benoemen). 

o Welke vormen van Assistive Technology kent u (voorbeelden)?  
o Heeft u een duidelijk beeld wat er beschikbaar is van de (verdere) 

mogelijkheden van AT? 
 
Gebruik/advies Assistive Technology 

• Bij welke cliëntengroepen wordt Assistive Technology ingezet?  
• Welke Assistive Technology wordt bij deze cliënten ingezet? 

o Waarvoor wordt het gebruikt? 
o Waar wordt het gebruikt (op rolstoel, in huis, etc.)? 
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o Wanneer wordt het gebruikt? 
o Sluit het gebruik van deze technologie aan bij de behoeften van de 

cliënt? 
• Welke effecten heeft het gebruik van Assistive Technology? Wat zijn de 

bevindingen?  
• Hoe vaak adviseert u het gebruik van Assistive Technology?  
• Waar haalt u de kennis over Assistive Technology vandaan? 

o Heeft u het idee dat deze kennis up-to-date is? Zo ja, hoe houdt u de 
nieuwste ontwikkelen bij?  

o Hoe is de zoektocht naar de technologie gegaan (waar is de 
informatie gevonden? Was het gemakkelijk of moeilijk te vinden? Bij 
moeilijk te vinden: hoe zou dit verbeterd kunnen worden?)  

 
Online informatie delen 

• Uitleg over wat met de verkregen informatie te doen (bundelen, delen met 
anderen): bekendheid geven aan AT  

• Wat zijn functionaliteiten waar de dit aan moet voldoen? 
• Welke essentiële onderdelen moeten daarin zitten? 
• Wat maakt het gebruik van een online product voor uw cliënten gemakkelijk 

(als het waar aan voldoet)?  
 
Afronding 

• Zijn er nog ideeën/is er nog kennis die wij nu niet hebben besproken die u wel 
zou willen delen? 

• Heeft u zelf nog vragen? 
• Kent u mensen met beperkingen die ook een gesprek willen hebben over het 

onderwerp? 
• In hoeverre wilt u op de hoogte blijven van het project (voortgang, 

eindresultaat) en in welke mate zou u zelf nog willen bijdragen aan het 
project? 

 

Leveranciers 

 
Dit is een gespreksleidraad. De volgorde van de onderstaande topics kunnen per gesprek 
wisselen, en afhankelijk van de relevantie besproken worden. 

 
Opening 

• Audio-recorder (mag het gesprek opgenomen worden?). Informeren over het 
publiceren van verhaal (waarvoor wordt het gebruikt).  

• Voorstelrondje (wie zijn wij) 
• Waarom doen we dit project?  

 
Anamnese 

• Naam, beroep, functieomschrijving  
 
Mogelijkheden Assistive Technology  

• Welke Assistive Technology bieden jullie aan? 
o Aan welke cliëntgroepen wordt dit aangeboden? 

▪ Waarvoor wordt het gebruikt? 
▪ Waar wordt het gebruikt (op de rolstoel, in huis, etc.)?  
▪ Wanneer wordt het gebruikt?  
▪ Sluit het gebruik aan bij de behoeften van de cliënt?  

• Naar welke soort technologie is de meeste vraag? 
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• Hebben jullie het idee dat Assistive Technology gemakkelijk te vinden en 
beschikbaar is voor cliënten?  

 
Online informatie delen 

• Uitleg over wat met de verkregen informatie te doen (bundelen, delen met 
anderen): bekendheid geven aan AT  

• Wat zijn functionaliteiten waar de dit aan moet voldoen? 
• Welke essentiële onderdelen moeten daarin zitten? 
• Mag er een link naar uw website gebruikt worden? 

 
Afronding 

• Zijn er nog ideeën/is er nog kennis die wij nu niet hebben besproken die u wel 
zou willen delen? 

• Heeft u zelf nog vragen? 
• Kent u mensen met beperkingen die ook een gesprek willen hebben over het 

onderwerp? 
• In hoeverre wilt u op de hoogte blijven van het project (voortgang, 

eindresultaat) en in welke mate zou u zelf nog willen bijdragen aan het 
project? 
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Bijlage F – Vergoedingen 

 

De vergoedingen voor Assistive Technology kunnen worden gezien als een mogelijkheid, 

maar ook als een beperking. Dit komt door de verschillende partijen die betrokken zijn bij 

de vergoedingen van Assistive Technology. Onderstaand een uitwerking van de 

verschillende partijen en vergoedingsmogelijkheden.  

Uit eigen zak (UEZ) 

Algemeen gebruikelijke artikelen, zoals bestek en een stofzuiger, zijn voor eigen 
aanschaf van de cliënt. Dit geldt ook als hier een aanpassing aan nodig is, zoals 
bijvoorbeeld bij verdikt bestek of een robotstofzuiger. Voor de vergoeding van 
hulpmiddelen geldt over het algemeen dat als je iets zelf sowieso zou hebben 
aangeschaft, dat er geen vergoeding volgt (79). Voor hulpmiddelen die buiten de 
algemeen gebruikelijke artikelen vallen kan een vergoeding volgen via de 
zorgverzekeraar, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet langdurige 
zorg (Wlz) of via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  

Zorgverzekeraar (ZVW) 

Een groot aantal hulpmiddelen, en daarmee een groot deel van Assistive Technology, 
wordt via de basisverzekering vergoed. Een overzicht van welke hulpmiddelen dit zijn 
staat vermeld in het reglement hulpmiddelen van de zorgverzekeraar (80). Een voorbeeld 
hiervan is het overzicht van DSW zorgverzekeraar (80,81). Iedere verzekeraar heeft 
echter zijn of haar eigen regels omtrent vergoedingsvoorwaarden en hier kunnen dan ook 
(kleine) verschillen in zitten. Alle zorgverzekeraars dienen zich te houden aan de 
zorgverzekeringswet (80).  
De zorgverzekeraar heeft contracten met diverse leveranciers van Assistive Technology. 
Het is hierbij dan ook afhankelijk met welke leverancier een zorgverzekering een contract 
heeft, welk hulpmiddel wordt vergoed (79).  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de gemeente en 
is bedoeld voor mensen die hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben bij het 
zelfstandig thuis wonen. Bij de WMO valt Assistive Technology onder 
maatwerkvoorzieningen, omdat het is afgestemd op de wensen en behoeften van de 
cliënt (79). Elke gemeente hanteert een andere regeling wat betreft de eigen bijdrage 
voor de hulpmiddelen. Hierdoor kan het hulpmiddel in de ene gemeente meer of juist 
minder kosten dan in de andere gemeente (79). Daarbij komt dat sommige hulpmiddelen 
helemaal niet worden vergoed. Het is belangrijk om samen met de gemeente, 
zorgprofessional en cliënt te bespreken welke Assistive Technology de cliënt nodig heeft 
en welk apparaat het beste aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften.  

De Wet langdurige zorg (Wlz)  

De Wet langdurige zorg is voor mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig 
hebben. Dit betreft mensen die verblijven in een zorginstelling of thuis wonen met 
intensieve zorg. Via de Wet langdurige zorg worden hulpmiddelen voor mensen die in 
een zorginstelling wonen vergoed. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie 
worden hulpmiddelen vergoed via de WMO van hun gemeente (79), voor Assistive 
Technology geldt dan ook hetgeen zoals in voorgaande alinea beschreven. 
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Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

Vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden 
werkplekaanpassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om werken (weer) mogelijk te 
maken vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vergoed. Deze wet 
is bedoeld voor mensen die niet of maar gedeeltelijk kunnen werken. Wanneer iemand 
wel kan werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft, worden werkplekaanpassingen 
uitgevoerd door de participatiewet van de gemeente.  
Wanneer iemand door een ziekte of beperking hulpmiddelen nodig heeft voor het kunnen 
volgen voor scholing of onderwijs, kan hiervoor gebruik worden gemaakt van een regeling 
van het UWV (79).  

 


