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Vitaal café: Anne4Care

Inzet avatar bij haperend
geheugen? 

Klikken om tekst toe te 
voegen



Opzet 
Welkom

Introductie Anne4Care

Ontwikkeling instructiematerialen

Onboarding instructies

Vragen & afronding 



INTRODUCTIE ANNE4CARE

Door Sahin Bulut (Virtask) & Sevilay Luiken-Dalli (IMEAN)



Anne4Care • Waarom Anne?

• Wie is Anne?



Modules



Dashboard • Invoer op maat

• Invoer op afstand



Aanleiding gebruik
Anne4Care IMEAN 
(door Sevilay)



ONTWIKKELING INSTRUCTIEMATERIALEN

Door Zohrah Malik & Yvonne Kerkhof (Saxion)



Achtergrond • Consortium bestaande uit:

- IMEAN Care 

- Virtual Assistant BV (Virtask)

- Lectoraat Technology, Health & Care en Lectoraat 
Verpleegkunde. 

Tijdens één van onze werksessies



Hoofdvraag

“Welke instructiematerialen 
inclusief leermethodiek zijn 
wenselijk voor thuiswonende 
ouderen, die dagbesteding 
IMEAN bezoeken, en hun 
(in)formele verzorgers om 
Anne4Care te kunnen 
gebruiken?” 

Hier worden video’s gepresenteerd aan de doelgroep 
en van feedback voorzien



FASE 1 “Verheldering probleemsituatie”    

FASE 2: “Behoeften en in kaart brengen”

FASE 3: “Ontwikkeling prototype instructiemateriaal” 

FASE 4: “Testen” 

FASE 5: “Fine-tuning” 

Plan van aanpak
Fases, deelvragen en onderzoeksactiviteiten

Een greep uit de 
deliverables:
1) plan van aanpak
2) interviews met alle 

betrokkenen
3) observaties tijdens 

kennismaking en 
overdracht momenten
4) literatuur touchscreen 

technologie (dementie)
5) plan van eisen
6) instructiematerialen en 

video
7) onboarding

8) gebruikerstesten



juni- aug

sept-feb ‘22 maart 

maart – mei ‘21

INVENTARISATIE
Vanuit verschillende invalshoeken 
het gebruik van Anne in kaart 
brengen, zodat de beginsituatie 
helder wordt. 

WENSEN EN BEHOEFTEN
Inventarisatie van de methodieken en 
instructies die er al zijn, inclusief de 
adviezen vanuit de eindgebruikers voor 
verbetering

ONTWIKKELEN EN TESTEN
Omzetting van schetsontwerp naar tastbaar 
product en de ontwikkelde producten in 
gebruik nemen en laten testen door de 
doelgroep.

FINE-TUNING
het perfectioneren van de 
ontwikkelde product(en); 
eventuele fouten verwijderen 
en tot een volmaakter product 
komen

Product roadmap

PROGRAMMA VAN EISEN
continue aangescherpt

Animatievideo 
studenten



Resultaten interviews

• Context • Gebruik



Resultaten interviews

• Randvoorwaarden • Eisen & vorm instructie



Wat is bekend?





Foutloos leren:

• Lerend vermogen

• Onbewuste geheugen

Uitgangspunten van foutloos leren:

• Stapsgewijs aanleren in overzichtelijke deelstappen.

• Herhaling.

• Voordoen van stappen (‘modeling’).

• Gebruik maken van verbale en visuele instructies.

Wat is bekend?



Vertaling ontwerp

Aandachtspunten gebruikershandleiding:

- Taak opdelen in korte logische deelstappen;

- Met nummering van stappen;

- Beschrijf de stappen met korte en actieve zinnen;

- Voorkom gevoelens van falen;

- Voorkom extra ruis;

- Gebruik van iconen in lijn met Anne4Care.





Vertaling ontwerp

Mantelzorger & 
professional

Aandachtspunten begeleidershandleiding:

- Uitleg foutloos leren;

- Praktische vertaalslag foutloos leren;

- Mogelijkheden voor het op maat inzetten van Anne;

- Randvoorwaarden gebruik Anne;

- Aanvullende adviezen (onboarding).



ONBOARDING INSTRUCTIES

Door Rinke Smedinga (Virtask)



= nieuwe gebruikers kennis, vaardigheden en gedrag laten 
verwerven voor hun taak binnen een systeem.

= nieuwe medewerkers kennis, vaardigheden en gedrag laten 
verwerven voor hun taak binnen de organisatie.



functionaliteit
software

toegankelijkheid
interface

implementatie
op-maat maken

data
kunstmatige intelligentie

hybride
interactie mens-techniek

technische mogelijkheden 

betere bediening van het scherm / interface

zorgvuldige introductie

analyse en combinaties van data

assemblage en communicatie

Ontwikkeling: 

van techniek naar gebruiker naar interactie

Businesscase?





IMPRESSIE – COMPILATIE (01:00 MINUUT)



iconen en commando’s

AGENDA BELLEN

FOTO’S SPELLETJES

MEDICIJNEN

RADIO

NIEUWSINSTRUCTIES GESPREK

UITLEG

START

Introductie onboarding: wat 
zegt Anne, wat filmpje?

wat zegt avatar, 
en wat de mens?



onboarding

iconen en commando’s

AGENDA BELLEN

FOTO’S SPELLETJES

MEDICIJNEN

RADIO

NIEUWSINSTRUCTIES GESPREK

UITLEG

START

En wie zegt dat: 
arts, dochter, …?



VRAGEN & AFRONDING


