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Inhoud

• Waarom smart glasses definiëren niet eenvoudig is

• Wat weten we nu over de acceptatie ervan?

• Hoe nemen studenten deel aan projecten met smart glasses?
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Hoe nieuw zijn smart glasses?

1000: ‘reading stones’

1268: Roger Bacon beschrijft lenzen

1960: Eerste patenten Head-Mounted Display 

1968: Head-Mounted Display 1980: WearComp 1
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Hoe nieuw zijn smart glasses?

1999: EyeTap Digital Glasses

2005: Vuzix V920
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Hoe nieuw zijn smart glasses?

Ondertussen in Hollywood
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Wat zijn smart glasses?

Terug naar het begin:

• Head-Mounted Displays
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Wat zijn smart glasses?

• Smart?

• Ubiquitous computing = calm computing (Weiser, 1988)

• Inspiratie bij filosofie en fenomenologie

• Zoals een hamer verdwijnt in de handen van de timmerman…

• Smart =

1. Mobiel en draadloos

2. Verweven in een slimme, flexibele omgeving

3. Interactie tussen slimme apparaten (Poslad, 2009).
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Wat zijn smart glasses?

Enne, hoe heten ze?

• Head-mounted displays, Digital Eye Glass, Computer-aided vision, Head-

worn AR, Head-worn displays, optical see-through glasses, Electrooculography glasses, 

personal imaging systems, Augmented reality glasses, smart eyewear, digital eyewear, optical head-mounted 

display, computational glasses, mixed reality glasses, near eye display, smart eyewear.

• Scopus, Web of Science, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Psyc Info, 

Philosopher’s Index: 1,500,000+ resultaten waarvan 14 relevant

• Wat zeggen wetenschappelijke publicaties over wat smart glasses zijn?

• Display + wearable + device + computer

• En bedankt!

• Wat zijn dan unieke eigenschappen?

• o.a. bediening, uitbreiding van beeld, 

risico’s, mogelijk revolutionair
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Wat zijn smart glasses?

Smart glasses zijn:

1. lichaamsgedragen, meestal als een bril;

2. computers die je ook handsfree kan gebruiken en zijn 

verbonden;

3. halen informatie op (sensoren, camera), laten 

informatie zien (intern of extern scherm) zonder 

afgesneden te zijn van de fysieke wereld

4. veranderen gebruik van informatie en communicatie, 

bemiddelen onze relatie met technologie en met anderen, 

kunnen ons denken, waarden en gedrag veranderen.  
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1998: “Heeft u een mobiele telefoon?”
2021: “Heeft u behoefte aan een slimme bril?”

- 1998: “Heeft u een mobiele telefoon?”

https://youtu.be/TNwhIHqM60g

2021: “Heeft u behoefte aan een slimme bril?”

https://youtu.be/rxiWu4dMAdQ

https://youtu.be/TNwhIHqM60g
https://youtu.be/rxiWu4dMAdQ
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Hoe onderzoeken we of mensen deze brillen willen gebruiken?

- Onderzoek gericht op acceptatie

- Maar…waarin zijn smart glasses nu uniek in dit onderzoek? 

- Oren kunnen niet praten, lippen kunnen niet horen, maar ogen kunnen zowel 

communiceren als waarnemen

- Normen, imago/mode, relevantie voor werk, wat levert het op, uitproberen, 

vaardigheden, angst, plezier,

- En…
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Hoe onderzoeken we of mensen deze brillen willen gebruiken?
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Hoe onderzoeken we of mensen deze brillen willen gebruiken?

- Vragenlijst bij studenten verpleegkunde – pre-test vragenlijst (N=100)

- Resultaten: 

- 54% neemt voor smart glasses in de toekomst te zullen gebruiken (vergelijkbaar met 

literatuur over bijv. smart homes).

- Waar ligt de interesse in informatie behoefte? 

- Meer in informatie en gebruik die dichtbij is (locatiegebonden), nieuws en 

entertainment

- Minder in social media en verkeer

- Waar zou je hem (niet) voor gebruiken?

- Handsfree, notificaties, foto’s maken, mee laten kijken op afstand

- Twijfel: gesprekken opnemen, zorgen over het ‘lezen’ van anderen
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Hoe onderzoeken we hoe mensen deze smart glasses willen gebruiken? 

- Focus groep (N=35, zorgprofessionals) + interviews (N=18, zorgprofessionals)
- Resultaten: 

- Sociale invloeden:
- Doel moet duidelijk zijn, context ook
- Iemand zal waarschijnlijk meer geïsoleerd zijn, aandacht niet op omgeving

- Design:
- Huidige smart glasses zien er gek uit
- Roept ook nieuwsgierigheid op

- Wanneer accepteer je iemand met smart glasses:
- Als het voor werk gebruikt wordt
- Hangt af van de relatie met degene die het gebruikt (vertrouwen)

- Emoties:
- Oncomfortabel, wantrouwend, spanning (verwachting)
- Nieuwsgierigheid, bewondering (ervaring)
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Hoe betrekken we studenten bij innovaties?

▪ Serious game: Zorginstelling Carion met wijkteams (fictief)
▪ Opdracht: Verkenning werken met Smart Glasses in de zorg
▪ Opdrachtgever: Zorggroep Sint Maarten i.s.m. Lectoraat TH&C
▪ Opdrachtnemer: 6 wijkteams (5 tweedejaars hbo-v G&T studenten per wijkteam)

▪ Vraagstelling:
1. Waarvoor zou de helpende+ Smart Glasses kunnen gaan inzetten?

2. Hoe ziet de acceptatiebereidheid eruit bij helpenden/ helpenden+ om met Smart Glasses te 
willen gaan werken?

3. Wat voor invloed heeft het werken met Smart Glasses op de cliënt t.a.v. de ervaren kwaliteit 
van zorg?

4. Hoe dient het zorgproces met inzet van SmartGlasses eruit te zien?

5. Welke Smart Glasses past het beste voor Zorggroep Sint Maarten?

6. Hoe dient een scholingsmodule eruit te zien?
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Voorbeeld resultaat – literatuurverkenning + programma van eisen
Eis Moverio BT-350 Vuzix M400 Google glass 2 Microsoft Hololens Thirdeye x2

Goede verbinding ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niet oververhit raken tijdens gebruik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niet oververhit raken tijdens opladen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kan drager niet beschadigen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

De kosten zijn haalbaar voor het bedrijf ✓  ✓  

De bril is makkelijk te gebruiken ✓ ✓ ✓ X ✓

De bril kan overal gebruikt worden Ja, indien hotspot 

aanwezig is

Ja, indien hotspot 

aanwezig is

Ja, indien hotspot 

aanwezig is

Ja, indien hotspot 

aanwezig is

Ja, indien hotspot 

aanwezig is

De camera van de smart glass moet 

duidelijke beelden geven

 ✓   ✓

De smart glass moet een hele dienst 

gebruikt kunnen worden

 ✓ ✓  ✓

De smart glass moet voldoende 

opslagcapaciteit hebben

 ✓  ✓ ✓
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Voorbeeld resultaat – enquête t.b.v. stakeholderanalyse (selectie)
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Afsluiting

Samenvattend:

Willen mensen smart glasses gebruiken?

Een meerderheid laat een positieve houding zien

Vooral werk-gerelateerd, met een duidelijk doel

Vooral als het voordelen biedt voor zowel patient als hulpverlener

Hoe gaan smart glasses ons beinvloeden?

Vertrouwen wordt op de proef gesteld

Nog meer bewustwording van privacy en data veiligheid

Concept privacy verandert ook door technologie

De verwachting is dat we eraan zullen wennen
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Hartelijk dank!

- Contact?

- e.n.zuidhof@saxion.nl


