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1. Wat zou het systeem moeten doen? Bekijk daarna 
welke functies het apparaat daadwerkelijk heeft en 
maak een prioriteitenlijstje. Wat is het belangrijkste dat 
het apparaat doet?

2. Wat kan er allemaal kapot gaan aan het apparaat? 
Geef de ernst daarvan aan en hoe hoog je de kans acht 
dat het gaat gebeuren (in percentages).

3. Kun je een situatie nabootsen waarin het apparaat het 
niet doet? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt tijdens 
daadwerkelijke gebruik?

4. Welke randvoorwaarden zijn er dus blijkbaar nodig 
voor gebruik?

5. Hoe lang gaat de batterij mee? Is dat acceptabel? Kun 
je de batterijduur verlengen door het apparaat op een 
bepaalde manier te gebruiken? Denk ook eens aan wifi-
bereik, kosten in gebruik etc.

Functioneel
Functioneel testen van apparaten wordt gedaan om te zien of de techniek 
wel voldoet aan de eisen die vooraf gesteld zijn. Voor deze testen is nog 
niet direct een ‘echte gebruiker’ nodig. Je kunt ook zelf een aantal testen 
doen met de technologie om te kijken hoe het functioneert.
Centrale vraag: Doet het systeem het zoals je zou willen? 

Voer een crashtest uit met het apparaat: kijk hoe vaak 
je bepaalde knopjes kunt indrukken of acties kunt 
doen, voordat het systeem het niet meer aan kan. Is dit 
acceptabel voor de situatie waarin het apparaat straks 
gebruikt gaat worden?
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In gebruik

?

1. Wie gaat er direct gebruik maken van het apparaat? 
Is die persoon al bekend met technologie? Hoeveel 
ervaring heeft deze persoon met nieuwe dingen?

2. Beschrijf wat je bij het eerste gebruik allemaal moet 
doen en weten. Zou de gebruiker (zoals hierboven 
omschreven) in staat zijn om dat zelf allemaal te kunnen? 

3. Is er een duidelijke instructie beschikbaar? hoe 
moet de gebruiker geïnstrueerd worden, mondeling, 
groepstraining, filmpje…..?

4. Hoeveel tijd kost het om het apparaat te gebruiken? 
Is dit minder bij tweede, derde... gebruik? Zou dit 
acceptabel zijn voor de gebruiker?

5. Ziet het apparaat er aantrekkelijk uit? Zijn de 
afmetingen en het gewicht acceptabel? Wordt er 
begrijpelijke taal gebruikt? Is het kleurgebruik en 
lettertype duidelijk?

Er zullen uiteindelijk mensen gebruik gaan maken van de technologie. 
Daarvoor het is belangrijk dat het apparaat gemakkelijk in gebruik is. Je 
kunt dat uitvinden door gebruikerstesten te doen. Het is dan ook cruciaal 
om de ‘echte gebruiker’ te betrekken bij onderstaande vragen.
Centrale vraag: Kan de gebruiker er direct mee werken?

Vind iemand (misschien wel buiten de organisatie) die 
geen idee heeft wat het apparaat zou moeten doen. 
Geef het apparaat aan die persoon en vraag hem/haar 
om hardop te vertellen wat hij/zij denkt dat het apparaat 
doet. Laat deze proefpersoon een simpele actie doen met 
het apparaat (aan- of uitzetten bijvoorbeeld). Observeer! 
Hoe gemakkelijk gaat dit? 
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Betrokkenen

?
1. Wie heeft er een beslissende rol bij het gebruik van de 
nieuwe technologie? Wat is belangrijk voor hen?

2. Wie zal er beïnvloed worden door het gebruik van de 
technologie (denk aan medebewoners, of mensen in de 
buurt)? Wat is belangrijk voor hen?

3. Zijn er verschillen tussen de mensen van vraag 1 en 
vraag 2? Hoe komt dat? Is het wenselijk om daar iets 
voor te organiseren?

4. Gaat de technologie iets veranderen in het gedrag van 
directe gebruiker en anderen? Op welke manier? Is dat 
gewenst? En andersom: wordt het gebruik 
beïnvloed door meningen of gedrag van anderen?

5. Wat voor instructies en informatie hebben betrokkenen 
nodig om het gebruik en de acceptatie van de nieuwe 
technologie te stimuleren?

Naast de directe gebruiker, zijn er ook nog andere mensen betrokken 
bij  het uitproberen van technologie. Het is belangrijk om goed in beeld 
te hebben welke er zijn en wanneer zij betrokken moeten worden. 
Sommigen zijn alleen zijdelings betrokken. Anderen ondervinden ook 
veranderingen door het gebruik van de nieuwe technologie.
Centrale vraag: Wat betekent het gebruik voor anderen?

Bedenk voordat je aan de slag gaat met de technologie 
wie er allemaal betrokkenen zijn. Probeer eens een 
processchema te maken wie wanneer betrokken is en 
hoe deze mensen geïnstrueerd kunnen worden over de 
technologie. 
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Communicatie

1. Wie zouden er op de hoogte moeten zijn van het 
uitproberen van de technologie? Op welke momenten is 
het noodzakelijk om hen te benaderen?

2. Het is belangrijk dat mensen (en eventueel verwanten) 
die meedoen met de gebruikerstest goed geïnformeerd 
zijn. Hoe vraag je hen om toestemming?

3. Hoe kun je mensen die niet bij het uitproberen zijn 
toch de successen en verbeterpunten mee geven? Heb 
je ideeën om hen ook enthousiast te maken?

4. Zijn er betrokkenen die normaal gesproken elkaar 
niet vaak zien/spreken? Hoe organiseer je goede 
communicatie tussen hen? 

Om te voorkomen dat het uitproberen van nieuwe technologie alleen 
bekend is in een klein groepje, is het belangrijk om na te denken hoe je 
successen, maar ook verbeterpunten deelt met andere binnen (en buiten) 
de organisatie. Op die manier kunnen enthousiastelingen aanhaken en 
komen mensen later niet voor een verrassing te staan.
Centrale vraag: Hoe laat je zien wat je doet?

Bedenk drie vormen om iets over het uitproberen te 
communiceren (bijv. een poster, een mailtje en een 
filmpje). Wat communiceer je op welke manier?  Wanneer 
is een goed moment? Wat zijn reacties van anderen? Kun 
je een manier verzinnen zodat ook anderen mee zouden 
willen doen met het zinvol uitproberen van technologie?
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Organisatie

?

1.  Wat voor ‘probleem’ lost de nieuwe technologie 
op? Hoe werd dit ‘probleem’ eerder opgelost zonder 
techniek? Wat is het voordeel van de nieuwe technologie? 
Zijn er ook nadelen ten opzichte van de oude aanpak? 

2. Waar grijpt de technologie in, in het huidige zorgproces? 
Hoe moet dit zorgproces worden aangepast? 

3. Hoe zorg je ervoor dat de geleerde lessen in het 
huidige uitproberen meegenomen worden in volgende 
gerelateerde projecten? 

4.  Wat is de impact van de inzet van deze nieuwe 
technologie voor de organisatie? Wat kost het (ook in tijd 
etc.)? Wat levert het morgen op? Wat levert het over een 
maand op?

Uiteindelijk zal het gebruik van bepaalde apparaten iets betekenen in de 
organisatie van zorg. Daarmee wordt het zorgproces zelf bedoeld, maar 
er moet ook breder gekeken worden wat de impact is van het inzetten van 
nieuwe technologie. 
Centrale vraag: Wat betekent het voor de organisatie?

Maak een assenstelsel met 2 assen:
- 1 as van normaal naar vernieuwend
- 1 as van makkelijk te implementeren naar moeilijk te 
implementeren
Zet alle eHealth, domotica en andere zorgtechnologie 
die jullie in gebruik hebben in de grafiek. Waar past de 
technologie die je nu uittest? 
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Omgeving

?
1.  Wat moet er in de omgeving georganiseerd worden 
om de technologie goed te laten werken (denk 
bijvoorbeeld aan wifi)? Hoe gemakkelijk is dit? Zijn er 
ook belemmerende factoren in de omgeving aanwezig?

2. Past de technologie in de omgeving? Verstoort het 
de functie van de omgeving of verrijkt het de omgeving 
juist? Is dit acceptabel? 

3. Zijn er risico’s te benoemen op gebied van veiligheid 
en privacy die te maken hebben met de omgeving? Zijn 
er ideeën om deze risico’s te verkleinen? 

4. Zijn er factoren in de omgeving die van invloed zijn op 
de resultaten van de test? Denk aan fysieke factoren, 
maar ook sociale factoren of alledaagse gewoontes en 
patronen die doorbroken worden?

De omgeving kan invloed hebben op het gebruik van de technologie. 
Dat kunnen hele praktische factoren zijn, maar sommige hebben meer 
te maken met de functie van de context, bijvoorbeeld als de nieuwe 
technologie ingezet wordt bij mensen thuis. 
Centrale vraag: Wat is het effect op de omgeving?

Maak jezelf onzichtbaar en bekijk wat er allemaal in de 
omgeving gebeurt tijdens het gebruik van de nieuwe 
technologie. Hoe reageert de omgeving op het gebruik? 
Hoe reageert de gebruiker op zijn omgeving? Veroorzaakt 
het gebruik een verandering in de omgeving? 
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Leverancier

1.  Wie is je leverancier? Met wie zit je aan tafel? Is het 
een techneut? Een sales medewerker?

2. Wat is het doel van het gesprek? Wil je hun product/
technologie testen? Wil je het aanschaffen? of is het 
een kennismakingsgesprek? tip: houd je gedurende het 
gesprek aan het vooraf gestelde doel.

3.Kun je een situatie schetsen waar de technologie van 
de leverancier een oplossing moet bieden (wat moet het 
product doen)? Vertel deze situaties aan de leverancier.

4. Zijn er nog andere leveranciers die een oplossing 
kunnen bieden voor dat vraagstuk?

5. Welke afspraken moeten er worden gemaakt worden 
aan het eind van het gesprek?

Ontwikkelaars en bijvoorbeeld start-ups gebruiken nieuwe technologieën 
in producten die mogelijk voor een zorgorganisatie van belang kan zijn. 
Het is van belang dat je niet overdonderd wordt met informatie maar de 
juiste gesprekspartner kunt zijn. 
Centrale vraag: Wat bespreek je met de leverancier?

Speel het gesprek van te voren voor met een collega 
door middel van een rollen spel. 

?

!


