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7SHAPING DIGITAL LIFE  TECHNOLOGY THAT CARES

1 Inleiding

Op internationaal niveau is het bevorderen van wereldwijde gezondheid en 
welzijn een zeer belangrijk thema. Zo is in de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s) die in 2015 door alle 
lidstaten van de Verenigde Naties (VN) zijn aangenomen, een aantal thema’s 
aangewezen om een betere leefomgeving voor alle mensen op deze planeet 
te creëren. Op nummer één staat het doel om armoede wereldwijd uit te 
roeien, het tweede doel streeft na dat mensen geen honger meer hoeven 
te lijden in 2030 en op nummer drie staat het doel mensen over de hele 
wereld een leven in goede gezondheid en welzijn te bieden. Daarnaast 
stijgt de levensverwachting steeds verder in ontwikkelde landen. Deze 
extra jaren zijn echter niet noodzakelijkerwijs gezonde jaren. De Wereld 
Gezondheidsorganisatie benadrukt dat we ‘health to years’ moeten toevoegen 

belangrijke sector. Er gaat een gemiddelde van 8.9% van het bruto nationaal 
product van OECD-landen naar gezondheid en welzijn. De verwachting is dat 
dit bedrag alleen nog maar zal stijgen in de komende jaren (OECD, 2018). 
Ook in Nederland is vergrijzing en het stijgende percentage van chronische 
aandoening een belangrijk aandachtspunt (RIVM, 2018).

chronische aandoeningen, meer overgewicht en vaker een ongezondere 
leefstijl hebben dan de gemiddelde Nederlander (GGD, 2012). Daarbij 
heeft 33% van de Amsterdammers meerdere chronische aandoeningen 
en één op de zes inwoners heeft een lichamelijke beperking. Tussen 2000 
en 2012 is het aantal Amsterdammers met overgewicht verdubbeld. Eén 
op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas. Het aantal 
ouderen neemt toe en de verwachting is dat ouderen in de toekomst minder 
bewegen (RIVM, 2018). In 2030 zal ongeveer 56% van de Amsterdammers 

Niet-westerse ouderen hebben vaker last van chronische ziektes en 
aandoeningen van het bewegingsapparaat en hebben vaker te maken met 
lichamelijke beperkingen (RIVM, 2018). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de stijgende toename van digitale toepassingen en diensten voor onder 

gezondheidsindustrie een toenemende belangstelling heeft van zowel grote 

      



8 SOMAYA BEN ALLOUCH

technologiespelers op de markt, zoals Google, Apple en IBM als van kleinere 
spelers en startups.

Grote spelers in de technologie-industrie zijn al veel langer bezig met 
constante vernieuwingen rondom digitale technologie. In 2002 startte ik 
met mijn promotieonderzoek. In een van de eerste artikelen die ik voor mijn 
onderzoek las, werd een nieuwe visie op de maatschappij geschetst. De 
daarin beschreven visie werd ‘Ambient Intelligence’ genoemd. Een Europese 
toekomstvisie voor de informatiesamenleving voor 2010, die in 2001 door 
de Information Society Technology Advisory Group (ISTAG) van de Europese 
Commissie werd gepresenteerd (waarin destijds Philips een belangrijke 
rol speelde om deze visie voor het voetlicht te brengen). Daarbij speelde 
de alomtegenwoordigheid van nieuwe technologie een belangrijke rol 
(ISTAG, 2001). Mark Weiser introduceerde in 1988 reeds de term ubiquitous 
computing, waarmee hij pleitte voor een nieuw paradigma, waarbij computers 
en hun toepassingen onzichtbaar en overal verweven zijn in ons dagelijks 
handelen en leven (Weiser, 1988, 1991). Binnen Xerox Parc werd er toen al 
gewerkt aan de ontwikkeling van miniaturisatie van computers, sensoren en 
diverse computerdisplays van verschillende afmetingen die ze tabs, pads en 
boards noemden en die wij nu bijvoorbeeld kennen als de iPads en iPhones 
waarmee wij ons omringen. “The most profound technologies are those that 
disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they 
are indistinguishable from it” (Weiser, 1991, p. 66).

Ambient intelligence, calm computing en ubiquitous computing zijn termen 
die naast elkaar bestonden en verwijzen naar het realiseren van een niet 
opdringerige intelligente omgeving (Aarts, 2004; Aarts & Encarnação, 2006).

“Ambient Intelligence stems from the convergence of three key technologies: 
Ubiquitous Computing, Ubiquitous Communication and Intelligent User-Friendly 
Interfaces. Humans will be surrounded by intelligent interfaces supported by 
computing and networking technology, which is everywhere, embedded in 
everyday objects such as furniture, clothes, vehicles, roads and smart materials 
even particles of decorative substances like paint. Ambient Intelligence implies 
a seamless environment of computing, advanced networking technology and 

and personalities, takes care of needs and is capable of responding intelligently 
to spoken or gestured indications of desire, and even can engage in intelligent 
dialogue. Ambient Intelligence should also be unobtrusive, often invisible: 
everywhere and yet in our consciousness – nowhere unless we need it. Interaction 
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should be relaxing and enjoyable for the citizen, and not involve a steep learning 
curve.” (ISTAG, 2001, p. 11). Ook werden concepten als ‘tangible computing’, 
‘physical computing’, ‘human centered computing’ en ‘interactive and smart 
objects’ (Dourish, 2001) vaak genoemd in relatie tot ambient intelligence 
en ubiquitous computing. “‘Human centered computing’ and ‘everyday 
computing’ is exactly about supporting and enhancing everyday tasks, the 
informal and unstructured activities typical of much of our everyday lives” 
(Abowd & Mynatt, 2000, p. 30-31).

In 1978 introduceerde James Martin reeds de term ‘Wired Society’, waarmee 

telecommunicatienetwerken. Van Dijk (1991) spreekt over de term ‘de 
netwerkmaatschappij’, waarbij traditionele gemeenschappen steeds meer 
plaats (zullen) maken voor genetwerkte gemeenschappen. Later spreekt 
hij over een maatschappij waarin niet alleen mensen, maar ook dingen 
permanent met elkaar verbonden zijn: ‘The Internet of Things’ (Van Dijk, 2012). 
In 1996 betoogde Castells meer vanuit sociologisch perspectief dat de wereld 
een ‘informatietijdperk’ betreedt waarin digitale informatietechnologie de 
materiële basis vormt voor de alomtegenwoordige uitbreiding van wat hij 
noemt ‘the networking form of organization’ op elk gebied van onze sociale 
structuur (2009 p. 468). En bijna tegelijkertijd introduceerde de Kerckhove 
(1998) de term ‘Connected Intelligence’ om aan te geven dat door de kennis 
die in de netwerken aanwezig was deze Connected Intelligence grote invloed 
kon hebben op alle gebieden in ons leven en dat we aan de vooravond van 
verandering stonden. In de afgelopen twintig jaar hebben we inderdaad 

(onder andere de opkomst van sociale media).

Rainie en Wellmann (2014) duiden Westerse samenlevingen steeds meer als 
‘genetwerkte werelden’, waarbij de ‘triple revolution’ van social networks, 
internet en mobiele computing als voornaamste drijvende krachten worden 
genoemd, die verantwoordelijk zijn voor de huidige stand van de technologie 
in Noord-Amerika. Begrippen als ‘tangible computing’, ‘physical computing’ 
en ‘Internet of Things’ (IoT) werden eind jaren 90 geïntroduceerd om aan 
te geven dat ook dingen/producten met het internet verbonden konden 
worden (Asthon, 1999), niet alleen mensen. Tegelijkertijd zijn veel producten 
om ons heen ‘slimmer’ geworden, doordat sensoren data verzamelen en de 
mogelijkheden om data te verwerken steeds geavanceerder worden. In onze 
huidige samenleving kunnen steeds meer toepassingen met elkaar en met 
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ons communiceren, of dit nu onze telefoon, thermosstaat, koelkast, speaker, 

De steeds snellere, opeenvolgende introductie van digitale technologieën 
zoals sensoring en monitoring in zowel privé- als publieke omgevingen 
kenmerkt de huidige ‘advanced societies’ (Ben Allouch, 2008) en zorgt voor 
structurele veranderingen in die samenlevingen. In deze samenlevingen 
wordt reikhalzend uitgekeken naar de almaar groeiende mogelijkheden van 
kunstmatige intelligentie, omdat verwacht wordt dat deze op talloze gebieden 
een positieve uitkomst zullen hebben. Zo zijn er de afgelopen jaren begrippen 
geïntroduceerd die zo een beeld van de toekomst schetsen. Begrippen als 
‘Superintelligence’ (Bostrom, 2014), ‘Society 5.0’ (Keidanren, 2016; Shiroishi, 
Uchiyama & Suzuki 2018; Salgues, 2018) en ‘Life 3.0’ (Tegmark, 2017) zijn 
geïntroduceerd om onze huidige en nabije samenlevingen te typeren. Zo 
stelt Tegmark (2017) dat we ons momenteel in Life 2.0 bevinden, waarin 
het mogelijk is voor de mens om de meeste software te (her)ontwerpen, 
maar nog niet de eigen hardware. Mensen kunnen al wel complexe nieuwe 
vaardigheden leren, zich aanpassen aan de meeste contexten en deels met 
bepaalde technologieën in hun lichaam voortleven (denk aan pacemakers en 
knieprothesen), maar ze kunnen zichzelf nog niet herontwerpen. In Society 
5.0 is vanuit de Japanse overheid een toekomstvisie opgesteld, waarin de 
transformatie van een informatiesamenleving naar een ‘Super Smart Society’ 
omschreven wordt als “human-centered society that balances economic 
advancement with the resolution of social problems by a system that highly 
integrates cyberspace and physical space” (Keidanren, 2016). Daarbij is het 

waarmee het land te maken heeft met behulp van technologische vooruitgang 
worden opgevangen, maar ook dat er volop aandacht is voor de sociale 
acceptatie van de integratie tussen de fysieke en digitale wereld.

Aan de basis van de toekomstvisies die hierboven geschetst worden, staan 
socio-technische systemen. Een socio-technisch systeem (STS) wordt 

worden toegepast in het ontwerpen van systemen die betrekking hebben 
op gemeenschappen van mensen en technologie (Caroll, 2003; Whitworth, 
2009b). Sociale media kunnen we rekenen tot een bekend STS-systeem. 
Binnen het lectoraat Digital Life wordt zowel onderzoek naar socio-technische 

      



11SHAPING DIGITAL LIFE  TECHNOLOGY THAT CARES

de verschillende niveaus die voorafgaan aan een socio-technisch systeem. 
De basis van een STS wordt gevormd door technologie en is dus een 
instrument dat door mensen gebouwd is. Wanneer technologie (hardware) 
en informatietoepassing en -verwerking samenkomen (software), spreekt 
men van informatietechnologie. Wanneer vervolgens interactie tussen mens 
en informatietechnologie plaatsvindt en wanneer de informatietechnologie 
moet voldoen aan de eisen van mensen, spreekt men van Human-Computer 
Interaction (HCI) of mens-computer interactie en ten slotte, wanneer 
HCI op basis van eisen van een gemeenschap wordt ontworpen, spreekt 
men van een socio-technisch systeem (Caroll, 2003; Whitworth & Ahmad, 
2014). Socio-technische systemen zijn gebouwd op zowel persoonlijke 
als maatschappelijke eisen en de nieuwe ‘gebruiker’ is de gemeenschap 
(Whitworth, 2009b).

Figuur 1. Terminologie Socio-Technisch Systeem (Whitworth & Ahmad, 2014).

Door de steeds toenemende intelligentie en het ‘onzichtbare’ van ‘ubiquitous’ 
computing worden socio-technische systemen steeds complexer en zaken 
als toegankelijkheid, participatie, eigenaarschap, vertrouwen, privacy, 
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controle, autonomie, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid zijn belangrijke 
thema’s, waar in een vroeg stadium van het ontwerpproces al rekening mee 
gehouden kan worden om maatschappelijke acceptatie te bevorderen. Het 
ontwerpen van socio-technische en de daaronder vallende mens-computer 
(computer-computer, computer-mensen) systemen, en daarmee samen-
hangend ook het onderzoek naar socio-technische implicaties, namelijk 
onderzoek naar hoe deze systemen de kwaliteit van ons dagelijks leven 
beïnvloeden, is het centrale thema waar het lectoraat Digital Life zich op 
richt. Ik zal daar in de volgende hoofdstukken nader op ingaan. Laten we 
eerst een kort uitstapje maken naar een belangrijk onderdeel van socio-
technische systemen, namelijk het internet.

1.1 Vooruitblik

Op 29 oktober 1969, nu vijftig jaar geleden, werden de eerste computer-
netwerken met elkaar verbonden en daarmee werd het ARPANET operationeel, 
de voorloper van het internet zoals wij dat kennen. Naar aanleiding van dit 
jubileum is aan honderden technologie-experts over de gehele wereld gevraagd 
hoe zij denken hoe het internet zal evolueren en hoe het digitale leven van 
mensen er over een halve eeuw uit zal zien (Pew, 2019). Ongeveer 72% van de 
ondervraagden gaf aan dat de veranderingen die het evoluerende internet met 
zich mee zal brengen ten goede zullen komen aan individuen en samenlevingen, 
25% gaf aan dat de veranderingen minder positief zullen zijn en 3% dacht dat 

optimisten gaven aan te verwachten dat het internetgebruik over vijftig jaar 
bijna net zo alomtegenwoordig en noodzakelijk zal zijn als zuurstof. Naadloze 
connectiviteit zal de norm zijn en het kan onmogelijk zijn om de stekker uit het 
stopcontact te halen. De voorspellingen zijn dat die alomtegenwoordigheid van 
internettechnologie in de komende decennia:
– mensen zal helpen om langer en gezonder te leven
– de grens tussen mens en machine zal vervagen waardoor mensen meer 

tijd overhouden voor vrije tijd en minder tijd besteden aan werk
– ervoor zorgt dat er meer persoonlijke ervaringen zijn die worden afgestemd 

op de individuele gebruiker
– samenwerking en gemeenschapszin vergroot worden, ongehinderd door 

afstand, taal of tijd.
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Ook al schetsen de experts een optimistisch toekomstbeeld en stellen ze 
dat de toekomst voor het grijpen ligt, stellen zij tegelijkertijd dat er snel een 
aantal belangrijke beslissingen genomen moet worden om dit toekomstbeeld 
optimistisch te houden. Er zijn ook zaken die hen zorgen baren en die liggen 
vooral op het vlak van de groeiende kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ 
waardoor:
– de bevoorrechte groep de economische, gezondheids- en educatieve 

voordelen van digitalisering niet eerlijk verdeelt in de samenleving
– er onderdrukking zal zijn via internet en dit tegelijkertijd entertainment 

biedt om de massa’s af te leiden (het aloude Romeinse adagium ‘geef 
mensen brood en spelen’)

– mensen verbonden en toch alleen zijn
– dit het einde van privacy betekent
– misbruik van vertrouwen zal worden toegepast door verschillende partijen 

(zowel overheden als commerciële instellingen)
– ‘planeet B’ ontbreekt

Als we als mensen niet gaan zorgen voor onze planeet, staat het menselijk 
leven op het spel staat en ook het internet zal hier niet tegenop kunnen 
(Pew, 2019). Alhoewel niemand precies weet hoe deze transformatie in 
de komende decennia zal verlopen, een ding is duidelijk: de relatie tussen 
mens en technologie zal op allerlei gebieden in onze samenleving nog meer 
centraal komen te staan dan nu het geval is.

Hoewel de digitalisering van onze maatschappij nu ruim een halve 
eeuw gaande is, zijn de ontwikkelingen in de afgelopen decennia in een 
sneltreinvaart gekomen (Brynjolsson & McAfee, 2014; Keen, 2018). Sinds 
2002 heb ik het voorrecht om mij te verdiepen in de relatie tussen mens 
en digitale technologie, in de manier waarop socio-technische en mens-
computersystemen worden ontwikkeld, geïmplementeerd, gebruikt en 
vormgeven aan de wereld om ons heen. Dit heeft mij tijdens (en na) mijn 
promotieonderzoek een letterlijk zeer interessante, wetenschappelijke reis 
opgeleverd. Via een NWO-reisbeurs mocht ik naar het toen nog bestaande 
Nokia-conglomeraat en naar Siemens, Philips en Intel om een kijkje achter 
de schermen te nemen bij de Research & Development-afdelingen die 
zich ook met intelligente systemen bezighielden. Sindsdien zijn deze mijns 
inziens alleen maar interessanter geworden aangezien de versnelling van 
de digitalisering bijna gelijk opgaat met maatschappelijke en wereldwijde 
ontwikkelingen, zoals vergrijzing van de bevolking en toenemende 
ongelijkheid tussen bevolkingen en bevolkingsgroepen.
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Een van de manieren om een bijdrage te leveren aan de ambitieuze 
doelstellingen van de WHO is volgens mij het (door)ontwikkelen van digitale 
technologie vanuit een mensgericht ontwerpperspectief. De genoemde WHO-
doelstellingen zijn ambitieus en sluiten aan op de ambities en doelstellingen 
van het lectoraat. We willen dicht bij huis ons onderzoek verrichten, namelijk 
in de metropoolregio Amsterdam, maar in nauwe samenwerking met 
(inter) nationale partners zodat onze resultaten voor een veel breder publiek 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. In deze regio is de ambitie om twee 
gezonde levensjaren toe te voegen aan het leven van de Amsterdamse 
burger (AMEC, 2018). Het lectoraat Digital Life richt zich op socio-technische 
systemen voor maatschappelijk welbevinden waarbij de mens en haar 

richten op digitale technologie op het gebied van mens-systeem interactie, 
sensoren en hun data en creatieve methodes voor gezondheid, welzijn en 
participatie, kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren 

van technologie, gezondheid en welzijn verbinden we (inter) nationaal 
onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar. Op dit thema en de rol die het 
lectoraat Digital Life daarin neemt, ga ik in deze rede nader in.
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2 De Drie A’s: Adoptie, Acceptatie en 
Appropriatie van Technologie

Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om mensen gezonder en 
langer te laten leven. Een van deze mogelijkheden is het inzetten van digitale 
technologie. Dit wordt echter nog niet breed toegepast. Hierdoor laten 
we kansen liggen die ons kunnen helpen om de kwaliteit van ons dagelijks 
leven te ondersteunen en soms zelfs te verbeteren. Dit is een probleem dat 
aandacht behoeft. Om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken waarom 
digitale technologie (nog) niet breed wordt toegepast, is het belangrijk om de 
aandacht te richten op adoptie, acceptatie en appropriatie van technologie.

In het onderzoek en bij de ontwikkeling van technologie van het 
lectoraat Digital Life staat het mensgericht ontwerpen van innovatieve 
technologie voor maatschappelijk welbevinden centraal. Of het nu mobiele 
gezondheidsapplicaties voor kinderen met chronische ziekten betreft, of 
sensor- en monitoring systemen voor mensen die moeten revalideren, of 
virtual reality omgevingen voor ouderen om digitaal de natuur te kunnen 
blijven ervaren, of het ontwikkelen van robotica-applicaties voor ouderen, 
al deze technologieën zullen alleen (langdurig) gebruikt worden als ze in een 
bepaalde behoefte van mensen voorzien en die makkelijk te implementeren 
zijn in de context van hun dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt steeds vaker 
dat mensen zich kunnen hechten aan digitale apparaten (zie Reeves & Nass, 
1996; Nass & Yen, 2010; Klamer & Ben Allouch, 2010; Graaf & Ben Allouch, 
2013).

Hoe mensen zich technologie eigen maken en een plek geven in hun 
dagelijks leven kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd worden. 

op de maatschappij (Giddens, 1979; Poole & DeSanctis, 1990; Orliskowski 
1992); de sociaalpsychologische invalshoek, waarbij men kijkt naar factoren 
op individueel niveau die het gebruik van technologieën kunnen verklaren 
(Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003), of meer recentelijk wordt ook gekeken 
naar psychologische gedragsveranderingstheorieën (Webb, Joseph, Yardley 
& Michie, 2010; Michie et al., 2013) en persuasief gedrag (Oinas-Kukkones & 
Harjumaa, 2009). Ook is er de sociaal-culturele invalshoek waarin vooral het 
sociaal-constructivisme een grote rol speelt (Bijker & Law, 1992; Oudshoorn 
& Pinch, 2003) waarbij mens en technologie co-construeren en een 
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genomen (Ihde, 1990; Verbeek, 2000, 2014) en de fysieke en creatieve kant 
(Sengers & Gaver, 2006; Moggridge, 2007; Kanis, 2019). Al deze invalshoeken 

tussen menselijk gedrag en technologie en worden in dit hoofdstuk nader 
besproken. Een deel van dit hoofdstuk is gebaseerd op mijn eerdere tekst uit 
2016 (Ben Allouch, 2016).

2.1 Adoptie

Vanuit een sociologisch georiënteerd perspectief beschrijft Rogers (1995, 

van een innovatie (een object, idee, product of dienst) binnen een sociaal 
systeem. Innovaties brengen onzekerheden met zich mee aangezien men van 
tevoren niet weet welke uitkomsten de geadopteerde innovatie zal opleveren. 
Hierdoor worden mensen gemotiveerd om informatie (zowel objectieve als 
subjectieve) op te zoeken over deze innovatie (Rogers 1995, 2003; Valente, 

1. de oorzaken van de verspreiding, namelijk de vernieuwingsgezindheid van 
maatschappijen en culturen;

2. de kenmerken van de innovatie zelf;
3. het besluitvormingsproces van individuen wanneer zij overwegen om een 

innovatie te adopteren;
4. de kenmerken van de individuen die een innovatie mogelijk adopteren;
5. de gevolgen voor individuen en voor het sociaal systeem (of samenleving) 

die de innovatie adopteren;
6. de communicatiekanalen die in het adoptieproces gebruikt worden

Het gehele proces van adoptie zou naar mijn mening niet alleen gericht 
moeten zijn op de laatste stap van het besluitvormingsproces (de uiteindelijke 
beslissing), maar op het gehele besluitvormingsproces, waaronder de 
volgende factoren behoren:
– de verkenning, kennis en context van de innovatie;
– het bewustzijn, de ‘awareness’ van de innovatie;
– de houding en de intentie om te adopteren;
– de afweging en uiteindelijk de besluitvorming.

In de praktijk zien we echter vaak dat het adoptieproces van innovaties wordt 
gereduceerd tot adoptie in engere zin, namelijk tot de laatste stap van het 
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besluitvormingsproces: gaan we als individu (of als organisatie) de innovatie 
wel of niet adopteren? De overige factoren die ook van belang zijn voor het 
adoptieproces worden dan niet of nauwelijks in acht genomen. Het gevolg is 
dat de keuze voor een bepaalde innovatie niet of nauwelijks onderbouwd is, 
wat weer tot gevolg heeft dat zowel individuen als organisaties vaak niet goed 
weten hoe om te gaan met nieuwe technologieën en hoe deze in te bedden 
in een bepaalde context.

vanuit een Management Information Science perspectief waarbij de focus 
ligt op het gebruik van Technology Acceptance Models (Davis, Bagozzi & 
Warshaw, 1989; Venkatesh et al., 2003) om de waarschijnlijkheid van adoptie 
door individuen te kunnen bepalen (Viswanath & Barnett, 2011). En ook 

bedoeld om allerlei innovaties in de hele maatschappij te onderzoeken, 

organisatorische inbedding gekregen. Men kan deze organisatorische 
inbedding herleiden door het bekijken van constructen, zoals ‘facilitating 

model (UTAUT) (Brown & Venkatesh 2005; Venkatesh, Thong & Xu, 2012). Dit 
construct is gericht op de mate waarin een individu denkt dat er binnen zijn 
of haar organisatie een technische infrastructuur bestaat die het gebruik van 
een nieuwe technologie kan ondersteunen.

Toch kun je door de technologische ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 
consumentenmarkt zien dat het adoptiemodel van Rogers (1995, 2003) nog 
steeds relevant is om innovaties te duiden die in de maatschappij worden 
geïntroduceerd. Rogers spreekt over verschillende typen gebruikers, 
namelijk de innovators, de early adopters, de early majority, de late majority 
en de laggards. De moeilijkste stap, aldus Rogers, die in een innovatie gezet 
moet worden om gemeengoed te worden, is het overbruggen van de kloof 
tussen de early adopters en de early majority. Moore (1991) noemt dit de 
‘big chasm’. De ‘small chasm’ is volgens Moore de overgang tussen die van 
de innovators en de early adopters. Het idee is dat de innovatie een veel 
grotere kans van slagen heeft om een duurzame inbedding te verkrijgen 
in de maatschappij als discontinue innovaties de kloof tussen de early 
adopters en early majority hebben overbrugd. Discontinue innovaties zijn 

aanzetten (Christensen, 2006; Christensen et al., 2018). De Google Glass 
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is een mooi voorbeeld van een innovatie die de ‘small chasm’ niet kon 

moeite hadden met de veranderende gedragsetiquettes die gepaard gingen 
met het gebruik van de Google Glass. Mensen waren bang dat er foto’s van 
hen gemaakt werden, of dat ze werden opgenomen zonder hun medeweten 
(Honan, 2013). Voor de doorontwikkeling en verdere (her)implementatie 
van de Google Glass is het belangrijk om de hernieuwde versie vanuit de 
gebruikersbehoeften te ontwerpen (Zuidhof, Ben Allouch, Peters & Verbeek, 
2019). Ook al bood de Google Glass een aantal handige functionaliteiten 

operaties (Templeman et al., 2016) en inzetten tijdens behandelingen voor 
kinderen met autisme (Keshav et al., 2017), de eerste prototypes waren 
binnen afzienbare tijd weer van de markt gehaald, door de grote consternatie 

Google Glass lering trekt uit deze ervaringen.

Figuur 2. Google Glass Chasm (bron: Yole, 2015).

2.2 Acceptatie

In de voorgaande paragraaf beschouwde ik voornamelijk de adoptie van nieuwe 
technologieën op individueel niveau. Maar veel onderzoek naar acceptatie van 
technologie wordt historisch gezien binnen een organisatiecontext uitgevoerd 
omdat daar veel en grote innovaties worden doorgevoerd. Er zijn verschillende 
perspectieven van waaruit het acceptatieproces van technologieën in 
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organisaties beschreven kan worden: het organisatie-, technologisch, eco-
nomisch en gebruikers- (psychologisch) perspectief (Bouwman et al., 2002).

Het organisatieperspectief richt zich op de aard en omgeving van de 
organisatie. Denk hierbij aan factoren zoals de omgeving, de structuur en 
cultuur van een organisatie, maar ook aan de organisatieprocessen en de 
visie op strategie en beleid. Al deze factoren hebben invloed op hoe mensen 
die gebruik willen maken van nieuwe technologieën, omgaan met het 
acceptatieproces. Het technologisch perspectief richt zich op de interactie 
die plaatsvindt tussen technologie en organisatie met daarbij vooral 
technologie in de zin van ‘enabler’ van organisatorische processen, die de 
mogelijkheid bieden om organisatorische processen opnieuw in te richten 
of aan te passen.

Het derde perspectief, het economische, richt zich op de investeringen 
en baten die gepaard gaan met het acceptatieproces van technologieën. 
Het laatste perspectief van Bouwman et al. (2002), het gebruikers- 
(psychologisch) perspectief, focust op de sociaalpsychologische aspecten 
ten aanzien van technologiekeuzes en de beïnvloeding hiervan. Deze vier 
perspectieven worden gebruikt binnen de verschillende fasen van acceptatie 
van technologieën. Het creatieve perspectief wordt niet benoemd als 
onderdeel in het model van Bouwman et al. (2002), terwijl dit een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan het verhogen van de acceptatie van technologie. Dit 
perspectief richt zich vooral op het creëren van een gebruikerservaring met 
mens-computer systemen die niet per se nuttig hoeft te zijn of problemen 
hoeft op te lossen, maar waardevol kan zijn, doordat het een positieve en 
emotionele bijdrage levert (Carroll, 2003; Hassenzahl & Tractinsky, 2006; 
Forlizzi & Battarbee, 2004; Jordan, 2000; Norman, 2004; Wright, McCarthy, 
& Meekison, 2003).

acceptatie van technologie en veel acceptatietheorieën zijn van origine geënt 
op de organisationele context (Van Dijk et al., 2018). Echter, tegenwoordig 
neemt digitale technologie juist in de fysieke ruimten van de privé-omgeving 
(thuis) en in de publieke ruimtes (pleinen, parken, steden, etc.) een steeds 
belangrijkere rol in het dagelijks leven van mensen. Andere factoren van 
gebruik gaan een rol spelen en worden zichtbaar(der), doordat bijvoorbeeld 
het aspect van verplichting in de privé-omgeving grotendeels wegvalt, waar 
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deze in een organisationele context een belangrijke factor kan spelen om de 
technologie te gebruiken.

Onderzoek gericht op het ontwerp en de acceptatie door gebruikers binnen 

factoren die traditioneel niet werden meegenomen in acceptatieonderzoek 
van technologie zoals onafhankelijkheid, eigenaarschap, controle, vertrouwen, 
etc. wel meer gaan meenemen. Dit kan betekenen dat er toevoegingen 
gedaan kunnen worden aan veelgebruikte, bestaande theorieën, zodat deze 
toepasbaarder kunnen worden gemaakt en beter aansluiten bij de huidige 
ontwikkelingen. Het creatieve perspectief wordt steeds vaker ook ingezet om 
de aandacht te richten op factoren zoals controle en vertrouwen van mensen 
in de technologie. Co-creatie is een belangrijk onderdeel van dit perspectief 
en wordt steeds vaker toegepast om kennis over belangrijke stakeholders 
zoals burgers, patiënten, cliënten, zorg- en welzijnsinstellingen en overheden 
inzichtelijk te maken om die vervolgens in een vroeg stadium van het 
ontwerpproces van de technologie mee te kunnen nemen. Dit perspectief 
veronderstelt geen vooringenomen context en kan hierdoor de acceptatie 
van technologie vergroten.

De literatuur van acceptatieonderzoek naar technologieën beschouwend 
kunnen we constateren dat naast het begrip ‘adoptie’ van technologieën 
het begrip ‘acceptatie’ wordt gehanteerd. De vraag rijst of hier een verschil 
tussen bestaat. Daar waar er in de literatuur een redelijk eenduidig begrip 

terwijl er legio wetenschappelijke artikelen zijn over ‘technology acceptance 
modellen’ (Van Dijk et al., 2018). Dit is verrassend te noemen, gezien de 
grote hoeveelheid artikelen die betrekking hebben op acceptatie van 
technologieën en hoe dit fenomeen vanuit verschillende disciplines zoals 
sociologie, psychologie, communicatiewetenschap en informatiewetenschap 
onderzocht wordt. De ene keer wordt ‘technology acceptance’ gelijk gesteld 
aan technologieadoptie, de andere keer gaat het om het adoptieproces, 
inclusief de implementatie van de technologie en weer een andere keer 
gaat het om zowel het adoptieproces als de implementatie en het gebruik 
van technologie. Om een duidelijker begrip van ‘technology acceptance’ te 
creëren, is het noodzakelijk om een verschil te maken tussen de concepten 
‘adoptie van technologie’ en ‘acceptatie van technologie’. Adoptie van 
nieuwe technologieën is de fase waarin het gehele besluitvormingsproces 
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plaatsvindt. Het begrip ‘acceptatie van technologie’ is breder. Onder adoptie 
van technologie vallen mijns inziens de verkenning en kennis ten opzichte 
van de innovatie, het bewustzijn van de innovatie, de houding en intentie om 
te adopteren, de afweging en uiteindelijk de beslissing om de innovatie wel of 
niet te adopteren. Acceptatie van technologie is het proces dat begint met de 
bewustwording door een individu van een nieuwe technologie en uiteindelijk 
het gebruik hiervan in zijn of haar dagelijks leven (De Graaf, Ben Allouch & 
Van Dijk, 2017).

Je zou kunnen stellen dat het acceptatieproces breder is en meerdere fasen 
omvat dan alleen het adoptieproces. Het gaat hier om de fasen van zowel 
de adoptie, de implementatie, als om het gebruik van de technologie en de 
evaluatie. Hierbij kun je stellen dat voor adoptie, de implementatie en het 
gebruik, bewuste acties of handelingen van de gebruiker noodzakelijk zijn. 

optreden die niet noodzakelijkerwijs door de gebruiker zijn veroorzaakt, maar 
die ook door de context of andere gebruikers kunnen worden veroorzaakt.

Het acceptatieproces van nieuwe technologieën speelt zich, wat mij betreft, 
net als het adoptieproces, voor een groot deel af op een cognitief niveau. 
In het bredere appropriatieproces, waar het adoptie- en acceptatieproces 
deel van uitmaken, komen voor gebruikers van nieuwe technologieën het 

nieuwe technologie begint met een positief adoptieproces, wat resulteert in 
een implementatieproces waarbij het creatieve gebruik van die technologie 
zorgt voor bepaalde gevolgen die impact hebben op de verschillende 
contexten waarin een individu zich beweegt.

2.3 Appropriatie

Het idee dat technologie een directe, lineaire invloed heeft op mensen 
en hun omgeving (technologisch determinisme) is sinds de jaren zestig 
steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Binnen het ‘mutual shaping 
of technology’ perspectief zijn er verschillende benaderingen, zoals social 
construction of technology (Pinch & Bijker, 1984), semiotics (Woolgar, 
1991a; Akrich 1992) en de domesticatiebenadering (Silverstone & Hirsch, 

technologie als mensen een belangrijke rol spelen in de invloed die beiden 
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op elkaar hebben. Doordat mensen van technologie gebruik maken in hun 
dagelijks leven en het op een (soms creatieve) manier gebruiken en deze 
vormen naar hun wensen, routines en bezigheden (en dus hun gedrag), en 
de technologie zich op zijn beurt vormt naar haar gebruikers, ontstaat er 
zoiets als ‘appropriatie’ of ‘toe-eigenen’ van technologie (Poole en DeSanctis, 
1989; Orlikowski, 1992; Salovaara & Tamminen, 2009). Op het moment van 
toe-eigening van technologie neemt een gebruiker min of meer bezit van de 
technologie. Poole en DeSanctis beschrijven appropriatie van technologie als 
‘the process of users altering a system as they use it’ (1989, p. 150). Orlikowski 
(1992) gaat hierop door en geeft aan dat de technologie een aantal structuren 
heeft, waardoor technologie menselijke acties medieert. Technologie heeft 
invloed op menselijke acties, maar de menselijke acties ten opzichte van 
de technologie worden zelf ook gestuurd door bijvoorbeeld institutionele 
condities. Daardoor ontstaan er bepaalde gevolgen die invloed hebben op 
de relatie tussen mens en technologie. Technologie transformeert door 
appropriatie, doordat technologie, zoals die ontworpen is, via het proces 
van appropriatie wijzigt in technologie zoals die gebruikt wordt (Caroll et al., 
2003; Salovaara & Tamminen, 2009). Bovenstaande benaderingen worden 
voornamelijk beschreven vanuit een technologische invalshoek en letten niet 

In de ‘Resources & Appropriation Theory’ (Van Dijk, 2005) staan juist de 
gebruikers centraal in het appropriatieproces van nieuwe technologieën. 
Bepalende factoren voor gebruikers in het appropriatie-proces zijn hun 
‘resources’ (hulpbronnen) en persoonlijke en positionele variabelen. De 
‘resources’ bestaan uit temporele, materiële, mentale, sociale, creatieve en 
culturele resources van mensen, die bepalend zijn in het appropriatieproces 
van nieuwe technologieën. De persoonlijke variabelen beslaan kenmerken 
als leeftijd, geslacht, etniciteit, intelligentie, persoonlijkheid en gezondheid 
van gebruikers. De positionele variabelen verwijzen naar zaken als opleiding, 
arbeidspositie en huishoudsamenstelling. Deze ‘resources’ spelen een 
cruciale rol naast de technologie in het appropriatieproces van nieuwe 
technologie.

duidelijk te maken dat technologie menselijke acties en percepties medieert 
(Ihde, 1990; Verbeek 2002; 2014). Ook hier gaat men uit van een bepaalde 
verwevenheid van de technologie met de mens.
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De centrale boodschap uit bovenstaande theorieën is dat appropriatie ervoor 
zorgt dat de betekenis van technologie niet statisch is, maar dynamisch en 

technologie speelt dus een cruciale rol in het appropriatieproces.

Tijdens het appropriatieproces van technologie kunnen zowel individuele als 
ook maatschappelijke gevolgen zichtbaar worden. Denk hierbij aan positieve 
en negatieve emoties zoals versterking van gemeenschapszin, zelfregie, 
eenzaamheid, surveillance, identiteit, participatie in de samenleving, 

2000; Katz & Rice, 2002; Norman, 2004; Van Dijk, 2005, Boyd, 2015; Flynn 

(micro), organisatorisch (meso) en/of maatschappelijk (macro) niveau 
optreden en soms kan het gebeuren dat gebruikers de geaccepteerde 

beschrijven verschillende van deze ‘re-inventions’ in het innovatieproces. 
Deze heruitvindingen vinden niet alleen plaats door de (inter)persoonlijke 
interacties die gebruikers hebben met de technologie, maar ook door massa-
gemedieerde boodschappen over de innovatie. Het samengaan van zowel 
eigen ervaringen, alsmede de berichten in de media die verbonden worden 
aan innovaties, beïnvloeden uiteindelijk de daaropvolgende gebruikers en 
hun ervaringen met de innovatie (Viswanath, 2009).

2.4 Mensgericht Ontwerpen van Technologie

In het voorgaande is gepleit om potentiële gebruikers van technologie al in 
een vroeg ontwikkelingsstadium te omarmen als hoofdrolspelers (naast 
bijvoorbeeld de overheid als het ook om wet- en regelgeving gaat, en 

Zowel in het oosten als in het westen van Nederland (en ver daarbuiten), is 
er in de afgelopen jaren een onderzoekstraditie gestart waarbij veel kennis 
is opgebouwd rondom het mensgericht ontwerpen (human-centered design) 
van digitale technologie voor het bevorderen en ondersteunen van welzijn 
van mensen in hun dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt in een vroeg stadium 
van technologieontwikkeling onderzoek verricht om meer inzicht te verkrijgen 
in de ontwikkeling van technologie en daarnaast in de fasen van acceptatie 
van technologieën door potentiële gebruikers (Norman, 2004; Hassenzahl & 
Carroll, 2010; Peters & Ben Allouch, 2005; Van Velsen et al., 2008; Ben Allouch, 
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van Dijk & Peters, 2009; Gemert-Pijnen et al., 2011; Pol et al., 2016; de Graaf, 
Ben Allouch & van Dijk, 2014; Kanis, Robben & Krose, 2015; Jaschinski & Ben 
Allouch, 2015; Chevalking et al., 2018; Mehra et al., 2018; Van der Bie, Jaschinski, 
& Ben Allouch, 2019; Bosch et al., 2019; Cabrita, Tabak & Vollenbroek-Hutten, 
2019; Brons et al., 2019). Hiertoe behoren ook reële onderzoeksomgevingen 
(zoals living labs) om met échte gebruikers en échte omgevingen te kunnen 
co-creëren en experimenteren met technologie in de dagelijkse context. Het 
is van belang om te onderstrepen dat zonder het vroegtijdig betrekken van 
echte gebruikers bij de (door)ontwikkeling van nieuwe technologie, er eenzijdig 
vanuit een technologische invalshoek naar de ontwikkeling van technologie 
wordt gekeken. Nog steeds blijkt uit onderzoek dat onvoldoende begrip voor 
de behoeften van gebruikers een belangrijk probleem is dat de acceptatie van 
technologie kan ondermijnen (Piau et al., 2014). Daarnaast wordt het gebruik 
van digitale technologie nog vaak gemeten met het begrip ‘user satisfaction’ 
oftewel gebruikerstevredenheid (Gatian, 1994). Daarbij meet men tevre-
denheid met het systeem, waarmee wordt verwezen naar in hoeverre 
een gebruiker “vrij van ongemak” het systeem moet kunnen gebruiken 

benadering bestaat al veel langer de stelling dat individuen macht hebben 
over hun media/technologiegebruik, in plaats van dat individuen passieve 
consumenten van media zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat individuen 
bewust op zoek gaan naar technologie om bepaalde behoeften of doelen te 
vervullen, zoals entertainment, ontspanning of socialisatie (Blumler & Katz, 
1974). Binnen de HCI-gemeenschap is recent ook de oproep gedaan om 
naast bruikbaarheid en tevreden gebruikers ook te streven naar gelukkige(re) 
gebruikers. En dat technologie de potentie heeft om daar ook een bijdrage 
aan te leveren (Rushinek & Rushinek, 1986; McNamara & Kirakowsli, 2008; 
Kanis, Brinkman & Perry, 2009). Duidelijk is dat in de ontwikkeling en bij de 
inzet van technologie de behoeften van de mens centraal moeten staan, 
waarbij technologie doelen als gezondheid, sociale participatie en welzijn 
bereikbaarder kan maken voor mensen.

Technologie is nooit af, maar verandert voortdurend tijdens het gebruik 
ten gevolge van het gebruik, de gebruiker, en de context waarin het socio-
technische systeem opereert. Daarom moeten niet alleen de technische 
mogelijkheden meegenomen worden, maar ook de wensen, behoeften en 
eisen van gebruikers. Het centraal stellen van de gebruiker is een cruciaal 
onderdeel van wat we ‘mensgericht ontwerpen’ of ‘gebruikersgericht 

      



25SHAPING DIGITAL LIFE  TECHNOLOGY THAT CARES

leest: ‘Focus on the user and all else will follow’ (google.com, 2015). Dit 
uitgangspunt heeft Google geen windeieren gelegd. Ze zijn inmiddels een 
van de grootste en succesvolste bedrijven ter wereld. De mens als gebruiker 
van technologie wordt niet alleen in de wetenschappelijke wereld erkend 
als een cruciale speler in de relatie tussen mens en technologie, ook in de 
publieke opinie zijn mensen de hoofdrolspelers in dit digitale tijdperk. Zo 
maakte Time magazine, zoals elk jaar de gewoonte is bij dit magazine, de 
persoon van het jaar bekend. In 2006 koos Time voor ‘You’, waarmee ze 
refereerde aan de individuele gebruikers van nieuwe technologieën. Nu, 
meer dan een decennium later, zien we dat technologieën elkaar steeds 
sneller zijn opgevolgd. Je zou bijna kunnen spreken van een Darwinistische 

tussen de technologie en zijn of haar gebruiker in een bepaalde context. De 

in onze steeds sneller veranderende maatschappij. De vaste telefoon en de 
desktopcomputers worden steeds minder verkocht en zijn op termijn alleen 
nog in musea te zien. De kwestie die zich steeds vaker voordoet is, dat de 
huidige theorieën die acceptatie van technologieën verklaren en voorspellen, 
vooral uitgaan van een technologie die al in een vergevorderde bèta-versie 
haar intrede doet op de markt en bij mensen onder de aandacht gebracht 
kan worden. Dit past niet meer bij de huidige, snelle ontwikkelingen van 
hoe technologieën hun intrede doen in onze maatschappij. Alleen al via 
crowdfunding-sites (zoals Kickstarter) worden ideeën al in een heel vroeg 
stadium gelanceerd bij een groot publiek, waardoor het bewustzijnsproces 
op gang gebracht kan worden. Daarbij is te verwachten dat factoren 
die de verdere ontwikkeling en acceptatie van technologie beïnvloeden 
anders zijn dan wanneer de technologie in een later ontwikkelingsstadium 
geïntroduceerd wordt.

Alleen het ‘betrekken’ van gebruikers is echter niet voldoende voor het 
laten slagen van een technologie. Het is bekend dat vaak de voorlopers of 
liefhebbers (innovators en early adopters) betrokken worden bij onderzoek 
naar acceptatie van nieuwe technologieën en niet de doorsnee gebruikers 
voor wie de technologie uiteindelijk bedoeld is. Daarnaast zien we in de praktijk 
dat een opdrachtgever voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie 
misschien wel de afnemer is of belanghebbende, maar niet de uiteindelijke 
eindgebruiker. Zo kunnen verschillende doelen door elkaar lopen als het 
bijvoorbeeld om mantelzorgers gaat. De mantelzorger die sensor monitoring 
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aanschaft voor degene die hij/zij verzorgt en vraagt om deze te gebruiken, 
is vaak in eerste instantie bedoeld om geruststelling bij de mantelzorger te 
creëren, terwijl geruststelling niet per se een behoefte van die cliënt of patiënt 
hoeft te zijn. Als er al mensen actief worden meegenomen in de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, dan gebeurt dit nog te vaak te weinig, terwijl 
gebruikers gedurende alle fasen actief betrokken zouden moeten worden. 

en welzijn geven aan dat voor de integratie van deze technologie, in de 
praktijk, de kennis en het inzicht in het gedrag van gebruikers cruciaal zijn 
(Consolvo et al., 2008; Vassilev et al., 2015; Gemert-Pijnen et al., 2011; Tollmar 
et al., 2011; Poole, 2013; Mercer et al., 2015).

Eerder onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de vraag waarom 
mensen in eerste instantie technologieën adopteren (Davis, Bagozzi & 
Warshaw, 1989; Rogers, 2003; Thompson, Higgens, & Howell, 1991). Door de 
ervaringen van gebruikers met een nieuwe technologie, kan hun houding ten 
opzichte van die technologie veranderen en de verwachte inspanning na een 
korte gebruiksperiode afnemen (Venkatesh & Davis, 2000; Wade, Cartwright 
& Shaw, 2012). Er is nog steeds weinig aandacht voor het vervolgproces 
na de adoptiefase binnen de huidige modellen van acceptatie van nieuwe 
technologieën (Broens et al., 2007; Michel-Verkerke & Spil, 2013; de Graaf, 
Ben Allouch & van Dijk, 2017). Gewenning kan optreden doordat mensen 

Verplanken, & van Knippenberg, 1998). Technologiegebruik wordt vaak 
geassocieerd met gewoontegedrag (Ortiz de Guinea, & Markus, 2009; Peters 
& Ben Allouch, 2005). Gewoonten vormen zich echter pas over een langere 
tijd en onderzoek naar acceptatie van nieuwe technologieën vindt ook nu nog 
vaak plaats op één bepaald tijdstip binnen het acceptatieproces. Ondanks dat 
er een historie is van acceptatieonderzoek naar technologieën zijn er tot op 
heden maar weinig studies die langdurig, gedurende meerdere momenten, 
onderzoek hebben gedaan naar de acceptatie van technologieën binnen 

Graaf, Ben Allouch & Van Dijk, 2016; Blond, 2019). Financiële en pragmatische 
redenen, zoals tijd en uitval van gebruikers, worden vaak genoemd, maar 
ondanks de vele uitdagingen die dit soort onderzoek met zich meebrengen, 
is het een belangrijk onderzoeksgebied waar we meer aandacht aan moeten 
schenken, om meer inzicht en begrip te krijgen in hoe mensen over langere 
tijd zich technologie eigen maken in hun dagelijks leven (Peters & Ben Allouch, 
2005; de Graaf, Ben Allouch & Van Dijk, 2016; Blond, 2019).
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Figuur 3. Appropriatieproces technologie.

Samenvattend kan gesteld worden dat de fasen van (her)ontwerp, adoptie, 
implementatie, gebruik en evaluatie onderdeel zijn van het cyclische 
appropriatieproces van technologie. Hierbij is het belangrijk om rekening te 
houden met de fase van de ontwikkeling van de technologie (bijvoorbeeld 
of het een prototype betreft of al beschikbaar is op de consumentenmarkt), 
de context waarin de technologie gebruikt gaat worden en waarbij voor een 
compleet inzicht in het appropriatieproces bij voorkeur onderzoek over 
langere tijd dient plaats te vinden om veranderingen in de tijd te kunnen 
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3 Digitalisering van Gezondheid en Welzijn

De uitdagingen op wereldwijd niveau qua gezondheid, en de organisatie 

ook Nederland – te maken hebben met groeiende uitdagingen in het huidige 
gezondheidssysteem. Het aantal ouderen neemt toe, alsmede hun vraag naar 
zorg. Tegelijkertijd kampt Europa met een tekort aan professionals in de zorg 
om de toenemende vraag aan te kunnen. Om zorgkosten in de hand te houden, 
is het van groot belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. 
Daarnaast is het belangrijk om waar mogelijk professionals te ondersteunen 
bij hun dagelijkse werkzaamheden om de hoge werkdruk enigszins te verlagen. 
Digitale technologieën zoals sensoring en monitoringsystemen, Internet of 
Things, big en small data, ambient assisted living toepassingen en sociale 

per dag te monitoren, onafhankelijk van locatie en tijd, om hun fysieke en 
cognitieve gezondheid te verbeteren of op peil te houden (bijvoorbeeld door 
het aanbieden van gepersonaliseerde trainingsprogramma’s), of om mensen 
te ondersteunen in het opzetten of onderhouden van een sociaal netwerk. 
Daarnaast kunnen deze technologieën ingezet worden door professionals 
bij taken en activiteiten waar zij op dat moment minder urgentie bij voelen, 
zodat zij zich kunnen richten op de cliënten die op dat moment urgentere zorg 
nodig hebben. Door de toenemende belangstelling voor digitale toepassingen 
is men zich in het gezondheids- en welzijnsdomein aan het (her)oriënteren 
op de manier waarop men moet omgaan met deze technologieën, die niet 
alleen kansen bieden, maar ook uitdagingen meebrengen. Het is nog steeds 
zo dat, alhoewel zowel professionals als cliënten meerwaarde zien in digitale 
toepassingen voor gezondheid en welzijn, de verspreiding en het (duurzaam) 
gebruiken van deze toepassingen en diensten nog lang geen gemeengoed 
is, omdat er onvoldoende inzicht is in hun mogelijkheden en barrières. Een 
aantal van deze barrières zijn:
– De functionaliteiten van de toepassingen zijn niet afgestemd op gebruikers 

en professionals
– Het is slecht in te bedden in de dagelijkse activiteiten van gebruikers
– Er is onbekendheid met de mogelijkheden van de toepassingen bij 

zorgprofessionals
– Het huidige vergoedingssysteem van de inzet van digitale toepassingen in 

de zorg voldoet niet
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– Er is onduidelijkheid bij bedrijven om hun toepassingen in te kunnen en 
mogen zetten in zorginstellingen. Denk hierbij aan privacywetgeving en 
regelingen omtrent bepaalde sensor- en monitoringssystemen, mobiele 
gezondheidsapplicaties en robotica, en de wensen en eisen die Europese 
zorginstellingen aan de huidige toepassingen stellen (Jaschinski & Ben 
Allouch, 2015; Graaf, Ben Allouch & Van Dijk, 2017; Ben Allouch & Velsen, 
2019)

Al deze zaken roepen actuele vraagstukken op over de (door)ontwikkeling, 
implementatie, acceptatie en evaluatie van digitale technologie. Hier kan 
toegepast onderzoek, zoals deze geïnitieerd en uitgevoerd worden binnen 
het lectoraat Digital Life een waardevolle bijdrage aan leveren. In het volgende 
hoofdstuk staat beschreven hoe we deze actuele vraagstukken samen met 
partners en het onderwijs oppakken, maar eerst blik ik kort terug op de 
manier waarop (digitale) technologie in het gezondheids- en welzijnsdomein 
steeds zichtbaarder wordt.

3.1 Digitale Gezondheid

Mens-computerinteractie wordt binnen verschillende vakgebieden anders 
genoemd. Zo heeft de zakelijke dienstverlening een voorkeur voor het begrip 
informatiesysteem en het gezondheidsdomein hanteert onder andere de term 
gezondheidsinformatica die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van 
informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg  (Whitworth 
& Ahmad, 2014). Gezondheidsinformatica is een vakgebied op het snijvlak 
van informatiewetenschap, computerwetenschap en gezondheids zorg. Het 
is ook wel bekend als medische informatica of biomedische informatica. In 
dit vakgebied staan de middelen, apparaten en methodes centraal die nodig 
zijn voor de optimalisatie van acquisitie, opslag en het gebruik van informa-
tie in de gezondheidszorg. Hierdoor behoren niet alleen informatie- en com-
municatietechnologieën tot het arsenaal van hulpmiddelen in dit vakgebied, 
maar ook klinische en medische richtlijnen en protocollen. Al in 1906 deed 
Willem Einthoven tests met de overdracht van ECG’s via telefoonlijnen, omdat 
het zieken huis hem niet toestond patiënten van buiten het ziekenhuis te ver-
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Ook wordt de term electronic health (eHealth) gebruikt wanneer men naar 
health informatics verwijst. Beide termen worden door elkaar gebruikt. Als 
men over eHealth spreekt, dan bedoelt men meestal het gebruik van inno-
vatieve technologie om de gezondheid en het welzijn van mensen te ver-

eHealth is geen nieuw fenomeen. In 1924 werd in het Amerikaanse tijdschrift 
Radio News al geschreven over ‘De Radiodokter van de Toekomst’. Daarin 
werd geschreven over diagnoses op afstand met televisie en audio waar 
 patiënten door de arts werden ondervraagd en recepten automatisch wer-

Figuur 4. Radio Doctor uit 1924 (bron: Magazine Radio News).

Niet alleen in 1924, maar nog steeds zijn er hoge verwachtingen rondom 
het scala aan mogelijkheden die de invoering van digitale technologie in de 
gezondheidszorg kan bieden (bijvoorbeeld Brennan, Mawson & Brownsell, 
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2009). De verwachtingen komen niet alleen doordat technologische ont-
wikkelingen een grote vlucht hebben genomen, het betreft ook de mogelijk-
heden die men voorziet bij het aannemen van een andere houding ten 
opzichte van de huidige gang van zaken bij de gezondheidszorg. Met eHealth 
wordt namelijk ook de dynamische omgeving van gezondheid bedoeld en die 
omvat meer dan alleen internettoepassingen en/of medicijnen. Eysenbach 

medical informatics, public health and business, referring to health services 
and information delivered or enhanced through the internet and related 
technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical 
development but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude and 
a commitment for networked, global thinking, to improve healthcare 
locally, regionally and worldwide by using information and communication 

moet worden als meer dan puur instrumenteel, namelijk dat eHealth ook 
disruptief kan werken in de bestaande structuren in het gezondheids- en 
welzijnsdomein. Deze disruptie kan alleen plaatsvinden als men niet alleen 
vanuit technische mogelijkheden denkt en handelt, maar daarin juist ook de 
mens (burger, professional, cliënt, patiënt) en de daarmee samenhangende 
socio-technische implicaties vooropstelt. Het is interessant dat een van de 
belangrijkste resultaten uit de eHealth-monitor van 2019 dit punt benadrukt 
(Wouterse et al., 2019). In de monitor staat aangegeven dat de niet-technische 
aspecten van eHealth, zoals de mogelijkheid en bereidwilligheid om 
processen te veranderen, een doorslaggevende rol spelen bij de voortgang 
van de ontwikkeling van eHealth. Dit is precies wat Eysenbach bedoelde, door 
eHealth niet alleen als een technische ontwikkeling te zien, maar vooral ook 
als een proces waarbij mensen een andere attitude en mentaliteit moeten 
aannemen om eHealth te laten slagen in de praktijk.

Door de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen 
we stellen dat er een beeld aan het ontvouwen is, waarbij niet alleen de 
technische mogelijkheden van digitale technologie voor gezondheid en welzijn 
onderstreept worden, maar dat juist een mensgerichte ontwerpbenadering, 
inclusief aandacht voor de socio-technische implicaties, noodzakelijk is om 
stappen te blijven zetten, zodat daadwerkelijk een positieve bijdrage geleverd 
kan worden aan het verbeteren en ondersteunen van gezondheid en welzijn 
van mensen. Daarbij is ook aandacht nodig voor hoe we digitale techno-
logie (beter) kunnen implementeren en evalueren waardoor opschaling van 
digitale technologie in gezondheid en welzijn succesvoller wordt.
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4 Implementatie, Evaluatie en 
Disciplinaire Samenwerking

Op het snijvlak van disciplines ontstaan vaak interessante innovaties. 
Opererend op het snijvlak van technologie, gezondheid en welzijn, zoals het 
lectoraat Digital Life doet, is het noodzakelijk om oog te hebben voor innovaties 
en het bijbehorende implementatie- en evaluatieproces. Daarnaast is het van 
belang om disciplinaire samenwerking, zoals deze toegepast wordt op het 
gebied van technologie, gezondheid en welzijn, op te nemen in het onderzoek, 
in het onderwijs en in de toepassing in de praktijk.

4.1 Innovatie

Innovatie kan gezien worden als een continuüm van incrementeel tot radicaal 
(Tidd & Bessant, 2004). In zekere mate gaan incrementele innovaties gepaard 
met (kleine) veranderingen van huidige diensten, producten, werkwijzen en 
middelen en zijn ze niet al te moeilijk te implementeren, omdat ze voortbouwen 
op eerder opgedane kennis en nieuwe kennis genereren. Radicale innovaties 
zijn die veranderingen die omgaan met nieuwe kennis en deze toepassen. Het 
begrijpen en implementeren van radicale innovaties is vaak veel moeilijker. 
Echter, alleen de aandacht richten op incrementele innovatie zorgt ervoor dat 
mensen risico’s vermijden en kansen laten liggen (Christensen, 1997). Innovatie 
in de context van gezondheid is gedefinieerd als ‘een nieuwe reeks gedragingen, 
routines en manieren van werken die gericht zijn op het verbeteren van 
de gezondheidsresultaten en zijn uitgevoerd door middel van geplande en 
gecoördineerde acties’ (Greenhalgh et al., 2004). Een belangrijk verschil tussen 
incrementele en radicale innovaties betreft de competenties van mensen. Bij 
de eerste zijn bestaande competenties toereikend, daarentegen blijken bij 
radicale innovaties bestaande competenties verouderd te zijn en moeten 
mensen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen (Dosi, 1982; Abernathy & 
Clark, 1985). Werken met een robot op een revalidatieafdeling vereist andere 
competenties van professionals en cliënten dan werken met pen en papier.

Samen innoveren of co-creëren met burgers, overheden, bedrijven en 
kennis instellingen staat tegenwoordig bij alle (keten)partners hoog op de 
agenda. Verbinden van alle stakeholders en samen ontwikkelen van inno-
vaties staan hier centraal (Dodgson, Gann & Salter, 2005). Door gebruik te 
maken van kennis, vaardigheden en creativiteit van de betrokkenen kan 
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het draagvlak van een innovatie verhoogd worden en een succesvollere 
implementatie plaatsvinden. Het betrekken van belangrijke stakeholders, 
zoals medisch  specialisten bij de ontwikkeling en interpretatie van sensor-
technologie en -data, zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen de afwijkingen die 
relevant zijn in de levensstijl van de gebruikers van die technologie worden 
getoond ( Robben et al., 2013).

4.2 Implementatie

Terwijl naar het adoptieproces van digitale technologieën uitgebreid 
onderzoek is gedaan (zie hoofdstuk 2), is het implementatieproces een 
ondergeschoven thema (Klein & Sorra, 1996). De overgang van het adopteren 
van een innovatie naar het succesvol implementeren, is over het algemeen 
een niet-lineair proces dat gekenmerkt wordt door meerdere tegenslagen 
en onverwachte gebeurtenissen (Van de Ven et al., 1999). Er is de afgelopen 
jaren gepleit om meer kennis te verwerven over het implementatieproces, 
zodat ook socio-technische innovaties succesvoller ingebed kunnen worden 
in de praktijk (Fixsen et al., 2005; Greenhalgh et al., 2004). Implementatie 
van innovaties wordt beschouwd als een cruciale fase die plaatsvindt, nadat 
is besloten (adoptiefase) om een innovatie over te nemen en deze in te 
bedden in het routinematige gebruik van de dagelijkse praktijk (Klein & Knight, 
2005; Klein & Sorra, 1996). Zo kan een traditionele behandeling voor COPD-
patiënten bijvoorbeeld deels online en via een mobiele toepassing worden 
aangeboden zodat patiënten, onafhankelijk van tijd en plaats, toegang hebben 
tot hun behandeling (Siemer et al., 2018). Alleen voordat hiervan gebruik 
kan worden gemaakt door zowel de cliënten als de professionals, zal er een 
implementatieproces aan vooraf moeten gaan, zodat mensen daadwerkelijk 
de blended care-behandeling kunnen gebruiken.

In de implementatiefase wordt dan ook de omgeving door middel van 
concrete activiteiten klaargestoomd om met de innovatie aan de slag 
te kunnen gaan, denk hierbij aan het gereedmaken van de technische, 
fysieke en sociale en professionele omgeving. Het implementatieproces 
bestaat doorgaans uit verschillende fases (Klein & Sorra, 1996; May, 2013; 
Greenhalgh et al., 2004; Simpson & Flynn, 2008). In een vroeg stadium van het 
implementatieproces wordt een innovatie aangenomen. Het resultaat van 
het adoptieproces is dan een positieve uitkomst waarbij besloten wordt om 
de innovatie over te nemen. Bij non-adoptie is het resultaat van het besluit 
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te kunnen gaan, denk hierbij aan het gereedmaken van de technische, 
fysieke en sociale en professionele omgeving. Het implementatieproces 
bestaat doorgaans uit verschillende fases (Klein & Sorra, 1996; May, 2013; 
Greenhalgh et al., 2004; Simpson & Flynn, 2008). In een vroeg stadium van het 
implementatieproces wordt een innovatie aangenomen. Het resultaat van 
het adoptieproces is dan een positieve uitkomst waarbij besloten wordt om 
de innovatie over te nemen. Bij non-adoptie is het resultaat van het besluit 
een negatieve en wordt de innovatie niet overgenomen. De gebruikers zijn 
of worden getraind en nader opgeleid als dat nodig is en de eerste acties 
worden ondernomen om de innovatie in te voeren en te gebruiken (Simpson 
& Flynn, 2008). In het volgende stadium van het implementatieproces 
worden verdere acties ondernomen om het gebruik van de innovatie te 
verspreiden met het uiteindelijke doel om het gebruik van de innovatie in 
stand te houden of te bevorderen, het zogenaamde ‘routineren’ van de 
innovatie (Simpson & Flynn, 2008). Hierbij is het doel om de innovatie in te 

een consistente manier (Greenhalgh et al., 2004). Als een robot bijvoorbeeld 
op een revalidatieafdeling geïmplementeerd wordt, dan gaat daar een set 

revalidatieafdeling aangepast worden zodat de robot toegang kan krijgen tot 

worden door bijvoorbeeld fysieke obstakels weg te nemen als de robot niet 
goed kan navigeren; professionals moeten wellicht een training krijgen om 
de robot te leren gebruiken en op organisatorisch niveau moet voldaan zijn 
aan de wet- en regelgeving omtrent het gebruik van technologie, denk hierbij 
aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en medical decive 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vertaling van digitale technologie 
in het gezondheids- en welzijnsdomein naar implementatie in de praktijk veel 
barrières kent. Het betreft hier onder andere:
– de technologie zelf en of deze wel goed functioneert
– de gebruikers en of zij de technologie accepteren in hun dagelijkse 

(werk) activiteiten
– de structuur en cultuur van gezondheids- en welzijnsorganisaties zoals 

cliënten, patiënten), maar ook in werkprocessen- en protocollen
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regelgeving in het gezondheids- en welzijnsdomein (Broens et al., 2007; 
Jaschinski & Ben Allouch, 2015; Mair et al., 2012; Michel-Verkerke & Ben 
Allouch, 2018; Ross et al., 2016; van Dyk, 2014; Ben Allouch & Van Velsen, 
2019; Schreiweis et al., 2019)

Het onderzoek van het lectoraat richt zich op de (door)ontwikkeling en het 
appropriatieproces van digitale technologie waarbij implementatie een van 

over het implementatieproces van digitale technologie in gezondheid en 
welzijn, zodat een duurzame inbedding in de praktijk plaatsvindt, is dit een 
van de onderzoeksthema’s waar het lectoraat samen met haar partners in 
het werkveld onderzoek naar doet.

4.3 Evaluatie

Digitale technologieën bestemd voor interventies voor gezondheid en welzijn 
worden met een bepaald doel ingezet. Of dit nu meer bewegen is (Brons et 
al., 2019), sneller revalideren (Pol et al., 2019) of stoppen met roken (Siemer et 
al., 2018), in het evaluatieproces speelt het aantonen van de toepasbaarheid 

rol. Een gefaseerde aanpak waarbij de evaluatie al in een vroeg stadium van 
de ontwikkeling van de toepassing met eindgebruikers begint, wordt gezien 
als een bruikbare en goede manier om digitale toepassingen in gezondheid 
en welzijn te evalueren (DeChant et al., 1996). Studies hebben aangetoond 
dat de nadruk eerder vooral lag op de technische evaluatie van de digitale 
toepassing en op de tevredenheid van de eindgebruikers met deze toepassing 
(Gatian, 1994; Huis in ’t Veld et al., 2006). Tegenwoordig is er - terecht - steeds 
meer aandacht om ook andere factoren zoals esthetische en hedonistische 
aspecten (Hassenzahl & Tractinsky, 2006) en een aspect als het vertrouwen 
van gebruikers in de toepassing (Brown & Venkatesh, 2005; Van Velsen et al., 
2017) onderdeel te laten zijn van de evaluatie.

Naast het ontbreken van deze belangrijke elementen in de evaluatie van 
digitale technologie in gezondheids- en welzijnsinterventies is het nog steeds 
zo dat evidence-based werken als gouden standaard wordt beschouwd in deze 
vakgebieden (Kairy et al., 2009). Ook als er onderzoek wordt gedaan naar de 

      



36 SOMAYA BEN ALLOUCH

Trails (RCT’s) ingezet, terwijl deze vaak niet goed passen bij interventies waar 
digitale technologie een grote rol speelt (Kairy et al., 2009; Frueh, 2009). 
Men dient hierbij te denken aan mobiele gezondheidsapplicaties, blended 
care-behandelingen, adaptieve games en virtual reality-toepassingen. Om 
te beginnen gaan technologische ontwikkelingen vaak erg snel, terwijl RCT’s 
langlopende, veelal meerjarige onderzoeken zijn. Doordat de ontwikkelingen 
op technologisch gebied snel gaan, gebeurt het regelmatig dat afgeronde 
RCT’s alweer achterlopen op de technologische mogelijkheden. Tevens is het 
bij RCT’s niet mogelijk om de interventie tijdens de looptijd aan te passen, 
omdat alle deelnemers exact dezelfde interventie moeten gebruiken, terwijl 
de ervaring van deze deelnemers juist heel waardevol kan zijn en belangrijke 
verbeteringen aan de interventie kan opleveren. Daarnaast vergen RCT’s veel 
van de deelnemers, wat vaak extra impact kan hebben, omdat zij soms uit 
kwetsbare doelgroepen komen. Hoewel uit de praktijk blijkt dat RCT’s niet 
passen bij de manier waarop eHealth-interventies ontwikkeld worden, is 
er op dit moment nog geen eenduidig alternatief. In de literatuur ontstaat 
steeds meer het besef dat RCT’s niet de gouden standaard zijn voor eHealth 
interventies (Klasjna & Pratt, 2012; Dallery, Kurti & Erb, 2014). Doordat 
mobiele gezondheidsapplicaties en wearables steeds vaker deel uitmaken 
van bredere digitale toepassingen in gezondheid en welzijn, worden er 
ook steeds innovatievere evaluatiemethoden ontwikkeld. Verschillende 
evaluatiemethoden worden momenteel ingezet bij digitale interventies zoals 
Micro-randomized trials (MRTs) en Single-case experimental designs (SCEDs). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele health-technologieën (mhealth) 

verstrekken aan gebruikers, om ze optimaal te ondersteunen in het bereiken 

Hoewel er recentelijk dus verschillende evaluatiemethoden worden 
ontwikkeld om in te zetten bij evaluatieonderzoek naar digitale interventies in 
gezondheid en welzijn, is er nog weinig kennis over welke evaluatiemethoden 

interventies. Hierdoor wordt de bewijsvoering voor opschaling van de 
ontwikkelde interventies naar de praktijk belemmerd. De komende jaren zal 
het onderzoek van het lectoraat zich dan ook meer richten op het thema 
van evaluatie van digitale technologie in gezondheid en welzijn om bij te 
dragen aan daadwerkelijke vertaling van het onderzoek naar inbedding in de 
praktijk en tegelijkertijd om kennis en inzicht te verwerven voor het andere 
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onderzoeksthema van het lectoraat, het ontwerpen van digitale technologie. 
Als men kennis heeft van wat wel en niet werkt, en op welke manier in de 

context waarin ze gebruikt worden door de eindgebruikers, kan deze kennis 
een waardevolle bijdrage leveren aan zowel het onderzoek als aan de praktijk.

4.4 Samenwerking tussen Disciplines

Om onderzoek naar de (door)ontwikkeling van digitale technologie vanuit een 
mensgericht ontwerpperspectief binnen het gezondheids- en welzijnsdomein 
überhaupt mogelijk te maken, is samenwerking met en tussen verschillende 
disciplines onontbeerlijk. Het komt dan ook steeds vaker voor dat verschillende 
soorten disciplines met elkaar samenwerken.

Verschillende disciplinaire samenwerkingen worden steeds meer toe-
gepast op het snijvlak van technologieontwikkeling voor gezondheid en 
welzijn. Samenwerking tussen disciplines is mogelijk in vele vormen, van 
multidisciplinaire tot aan transdisciplinaire samenwerking. Ik laat deze 
vormen kort de revue passeren, omdat ik denk dat zij in de komende 
jaren nog belangrijker gaan zijn voor een vakgebied dat zich op het snijvlak 
van disciplines bevindt en waar het lectoraat zijn onderzoek op richt. De 
verschillende soorten disciplinaire samenwerkingen worden in de literatuur 

1. Multidisciplinair. In deze samenwerking is het niet nodig dat actoren 
zoals experts, onderzoekers, professionals, docenten of studenten, hun 
disciplines verlaten. Vraagstukken worden opgepakt door actoren uit 
verschillende disciplines te betrekken bij het vraagstuk, waarbij zij gebruik 
blijven maken van hun eigen methoden om tot een gemeenschappelijk 
kader te komen door het samenvoegen van verschillende opvattingen (zie 

2. Cross-disciplinair. Deze samenwerking is bedoeld om een discipline te 
bekijken vanuit het perspectief van een andere discipline. Daarbij is het 
doel om kennis van de ene discipline over te dragen op de andere.

3. Interdisciplinair. In een interdisciplinaire samenwerking is het doel 
om kennis en inzicht van verschillende disciplines te integreren door 
gebruik te maken van samengestelde benaderingen. Interdisciplinair 
betreft samenwerkingsverbanden tussen contrasterende academische 
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disciplines of onderzoeksmethoden, voor nieuwe toepassingen, nieuwe 
analyses of het creëren van geheel nieuwe disciplines (Nicolescu, 1997). 
Interdisciplinair onderzoek op het gebied van medisch onderzoek en 
ICT-onderzoek heeft geleid tot de opkomst van Medical Informatics, wat 
op dit moment een snelgroeiend vakgebied is.

Figuur 5.  Disciplinaire samenwerkingen. 
(http://www arj.no/wp-content/2012/03/interdisciplinary.png)

4. Transdisciplinair. Deze samenwerking overstijgt de grenzen van de aparte 
disciplines en is erop gericht om nieuwe, gemeenschappelijke kennis 
te creëren die een nieuw niveau van eenheid biedt voor verschillende 
disciplines en niet alleen gericht is op experts. Het idee is dat niet alleen 
experts betrokken zijn bij een vraagstuk, maar iedereen die zich op een of 
andere manier hierbij betrokken voelt. Bijvoorbeeld als er een onderzoek 
naar gezond leven wordt gedaan in een wijk, kunnen de bewoners hier 
actief bij betrokken worden. Ze kunnen bijvoorbeeld meer bewegen en 
hun activiteiten monitoren. Hierdoor kunnen ze lid worden van een 
transdisciplinair team, namelijk van een team dat letterlijk voorbij de 
disciplines haar werkzaamheden verricht. In deze vorm van samenwerking 
ontstaat een coherent geheel vanuit de verscheidenheid van actoren en 
disciplines (McGregor, 2004).

In de praktijk blijkt dat er verschillende uitdagingen zijn om vanuit 
verschillende disciplines samen te werken. Een van de grootste is het vinden 
van een balans tussen gemeenschappelijke doelen en het behouden van 
de disciplinaire vrijheid (Aagaard-Hansen & Ouma, 2002; Groeneveld et al., 
2018). Ook het niet begrijpen van gebruikte methodieken en werkwijzen en 
jargon van de andere disciplines is een obstakel dat overwonnen kan worden 
door tijd en energie te investeren in het begrijpen van elkaars werkwijze 
(Furniss et al., 2014). Bij het samenwerken op het snijvlak van gezondheid 
en technologieonderzoek is bekend dat er een aantal typische uitdagingen 
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zijn die barrières kunnen opwerpen tijdens de samenwerking. Een van deze 
uitdagingen is het verschil van de gebruikte methodieken. Waar binnen 
het gezondheidsdomein evidence-based practice, kwantitatieve data en 
protocollaire behandelingen hoog staan aangeschreven, wordt tijdens het 
ontwerpen van technologie veel meer vanuit een contextuele en kwalitatieve 
benadering gewerkt (Aagaard-Hansen & Ouma, 2002; Groeneveld et al., 

aan een betere samenwerking. Binnen het lectoraat Digital Life werken 
onderzoekers vanuit verschillende disciplines nauw samen op het snijvlak van 
technologie, gezondheid en welzijn. Wij zijn ons bewust van de disciplinaire 
uitdagingen die samenwerken met zich meebrengt, maar we zijn er 
tegelijkertijd van overtuigd dat de toegevoegde waarde hiervan noodzakelijk 
is voor ons onderzoek.
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In het voorgaande is besproken dat het ontwerpen van digitale technologie 
waarbij in een vroeg stadium de eindgebruikers een actieve rol hebben, 
belangrijk is om succesvollere adoptie, implementatie, gebruik en evaluatie 
van digitale technologie voor gezondheid en welzijn te bewerkstelligen. 

digitale technologie op het gebied van mens-systeem interactie, sensoren 
en hun data, en creatieve methodes voor gezondheid, welzijn en participatie. 
De vraagstukken rond deze thema’s houden zich niet aan grenzen. Dit is 
ook terug te zien in de onderzoekslijnen van het lectoraat Digital Life. Deze 
onderzoekslijnen zijn:
– Ontwerp, ontwikkelen en toepassen van socio-technische systemen

De sensoren die worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de 
menselijke aanwezigheid en de dataverwerking en representatie hiervan, 
zijn belangrijke onderdelen van de intelligente systemen die gezondheids- 
en welzijnsdiensten moeten leveren. De systemen moeten zich bewust 
zijn van de verschillende gebruikers en de staat van de context waarin 
zij geacht worden te opereren. Kennis over zowel de mogelijkheden van 
het systeem (detectie- en monitoringcapaciteiten, activiteitenherkenning, 
contextbewustzijn, adaptiviteit, embodiment), als over de eindgebruikers, is 
daarom cruciaal. In deze lijn richt het onderzoek zich daarom vooral op de 
mogelijkheden van de ontwikkeling en toepasbaarheid van de systemen. 
Toekomstig onderzoek zal gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de 
bestaande methoden en op het testen van deze systemen in de praktijk 
binnen de toepassingsgebieden van gezondheid en welzijn.

– Appropriatie van socio-technische systemen
De tweede onderzoekslijn richt zich op het feit dat digitale systemen nog 
steeds in een menselijke omgeving werken, hoewel de digitale en de fysieke 
wereld steeds meer met elkaar verweven zijn. Interactie en samenwerking 
met de mens in zijn of haar omgeving zijn nog steeds essentieel. Inzicht 
in hoe mensen communiceren, zich bewust zijn van en hoe ze omgaan 
met autonome, adaptieve, kunstmatige systemen in hun dagelijks leven is 
essentieel. Recente ontwikkelingen op het gebied van de interactie tussen 
mens en computer, mens en machine, mens en robot, laten zien dat 
gebruikers deze systemen gemakkelijker accepteren als deze systemen 
bepaalde (sociale) eigenschappen uitstralen (embodiment) en als mensen 
beter inzicht krijgen in de (weergave van sensor)data en hoe deze ingezet 
kunnen worden. Deze bevindingen worden verder onderzocht in ons 
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toegepaste (langetermijn-) onderzoek naar de interactie tussen mensen 
en intelligente systemen voor gezondheids- en welzijnstoepassingen.

– Implementatie en evaluatie van socio-technische systemen
De overgang van een innovatief, intelligent systeem naar een succesvolle 
implementatie is over het algemeen een niet-lineair proces, dat wordt 
gekenmerkt door meerdere barrières. Steeds vaker blijkt dat de 
implementatietijd van de technologie lang is en daardoor is ook de integratie 
in de praktijk lang. Hierdoor komt het in onderzoek naar de toepassing 
van technologie in gezondheid en welzijn steeds vaker voor (bijvoorbeeld 
in Randomized Controlled Trials) dat de technologie ‘oud’ is voordat deze 
überhaupt goed geëvalueerd kan worden. De evaluatie die dan alsnog 

implementatie en evaluatie van technologie werkt niet. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door de verschillende typen technologieën die worden 
ingezet en door de verschillende contexten waarin deze technologieën 
geïmplementeerd worden. Een blended care behandeling, die door een 
arts wordt voorgeschreven als onderdeel van de behandeling van een 
patiënt, is een andere context dan wanneer een robot wordt ingezet in 
een zorginstelling om mensen te ondersteunen bij hun dagstructuur en 
oefeningen voordoet om actief te blijven. Toekomstig onderzoek zal zich 
daarom richten op vraagstukken rond het implementatieproces, zodat 
innovaties ook succesvoller in de praktijk kunnen worden ingebed, en op de 
evaluatie van deze innovaties in hun werkelijke context, zodat succesvolle 
integratie in de praktijk vergroot wordt.

5.1 Van Onderzoek naar Toepassing

Een aantal van de huidige projecten van het lectoraat levert een belangrijke 
bijdrage aan de realisatie van de bovengenoemde onderzoekslijnen. Zo wordt 
in het Eyebeacons project nauw samengewerkt met de eindgebruikers (in dit 
geval mensen met een visuele beperking), met zorg- en belangenorganisaties, 
bedrijven en met kennisinstellingen. Het doel van het onderzoek in dit 
project is een antwoord te vinden op de vraag hoe technologieën mensen 
met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door 

technologie, smartphone en smartwatch en verschillende soorten feedback 
(audio/visueel/tactiel). Doordat deze informatie op een multimodale manier 
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wordt aangeboden, kan deze doelgroep onafhankelijker gebruik maken van 
de openbare ruimte. Bekijk meer resultaten van dit project op onze website: 
http://www.digitallifecentre.nl/projecten/eyebeacons-wayfinding-in-public-
spaces.

Het lectoraat Digital Life maakt deel uit van de faculteit Digitale Media 
en Creatieve Industrie (FDMCI). Samen met twee andere faculteiten, 
Gezondheid en Bewegen, Sport & Voeding, werken deze drie faculteiten 
nauw samen op een achtjarig SIA Sprong-programma met de naam 

groepen in de metropoolregio Amsterdam te ondersteunen bij het krijgen 
van een betere levenskwaliteit, waarbij het zich richt op het verbeteren 
van beweegactiviteiten en voeding, ondersteund door digitale technologie 

Figuur 6. Samenwerking verschillende disciplines in MiB project.

Een van de projecten die onder dit programma vallen, is het SIMBA-
onderzoek. Het doel van het SIMBA-onderzoek is om kinderen met astma 
met plezier en zelfvertrouwen te laten bewegen. Veel kinderen met astma 
bewegen te weinig, omdat ze bang zijn voor benauwdheid, terwijl bewegen 

helpen meer te bewegen, maar deze zijn vaak niet gericht op kinderen 
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met astma of zijn juist heel erg gericht op het ‘ziek zijn’. In dit onderzoek is 

leuke manier aanleren om meer te bewegen. De kinderen, hun ouders en 
zorgverleners zijn nauw betrokken bij dit onderzoek. Voor meer informatie 
over dit onderzoek, zie http://www.digitallifecentre.nl/projecten/simba.

5.2 Van Onderzoek naar Onderwijs

Vaak ontstaan ideeën en worden wetenschappelijke ontdekkingen gedaan 
op de grenzen van meerdere disciplines. Het is noodzakelijk dat ook 
onderwijsprogramma’s in staat zijn om toekomstige professionals zoals ICT’ers 
en gezondheids- en welzijnsprofessionals op te leiden die kennis hebben van 
de multi-, cross- inter- of transdisciplinaire omgevingen waarin zij straks hun 
werk verrichten. Het opleiden van toekomstige professionals die al tijdens hun 

te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen, kan 
ervoor zorgen dat deze uitdagingen sneller worden herkend en aangepakt. 
Samenwerking met de opleidingen die de onderwijsprogramma’s ontwikkelen 
voor toekomstige ICT’ers, ontwerpers, gezondheids- en welzijnsprofessionals 
is dan ook een belangrijk aandachtsgebied van het lectoraat in de komende 
jaren. De eerste samenwerkingen beginnen zich al af te tekenen rondom 
het creëren van ‘Learning Communities’ zoals Smart Systems, Applied 

verschillende actoren zoals onderzoekers, docenten, studenten en werkveld 

creëren die voor alle actoren van meerwaarde is.

Een belangrijk doel van het lectoraat is bij te dragen aan het creëren van 

samenhang met het onderwijs nader vormgegeven worden. Technologisch 
is veel mogelijk, ook binnen de toepassingsdomeinen gezondheid en welzijn. 
Een belangrijke vraag die we ons als onderzoekers kunnen stellen, is of het 
onderzoek dat wij gaan doen, wel het ‘juiste’ onderzoek is. Bijvoorbeeld het 
onderzoek naar het ontwerp van sociale roboticasystemen en het gebruik 
ervan in zorginstellingen (onderdeel van de eerste onderzoekslijn, zie 
paragraaf 5) levert interessante perspectieven, van uiteraard ook studenten. 
Sommige studenten vanuit de gezondheidsdisciplines meenden dat de inzet 
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van robots meewerkte aan het verder uitkleden van hun professie, terwijl 
andere vanuit dezelfde disciplines juist vonden dat deze een belangrijke, 
verlichtende taak kon hebben bij hun werkzaamheden, waardoor zij meer 
‘echte’ tijd hadden voor hun cliënt. Hetzelfde geldt voor studenten ICT. Het 
ontwerpen van een herinneringsapplicatie of oefenapplicatie voor bewoners 
van een zorginstelling (een actuele opdracht voor Technische Informatica 
studenten) kan op verschillende manieren gebouwd en gepresenteerd 
worden aan de eindgebruikers. Belangrijk is dat de studenten een goed 
beeld hebben van de mensen voor wie zij deze applicatie ontwikkelen en 
wat de doelen zijn die de cliënt wil bereiken, en niet alleen denken vanuit het 
perspectief van de ontwikkelaar. Het is belangrijk dat in de snel veranderende 
digitale wereld de toekomstige besluitvormers, de toekomstige (en huidige) 
professionals zich richten op “doen we het juiste werk” of “doen we het 
werk juist”, oftewel toekomstige professionals die de stap van ‘single loop 
learning’ naar die van ‘double loop learning’ kunnen maken (Romme & 

Het lectoraat wil professionals opleiden die door toegepaste kennis een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving door met behulp 
van digitale technologie een goede kwaliteit van leven te behouden en waar 
mogelijk te verhogen.
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