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Desk research en �eld research leidden tot personas. 
Kaarten met verschillende types patienten, mantelzor-
gers en therapeuten, elk geillustreerd met een quote, 
om verschillende personen een stem te geven in het 
co-design proces.   

Tijdens co creatie sessie 1 leerden we elkaar als team kennen, verken-
den we de kennis die we allemaal al in ons mee dragen en brachten 
we de personas samen tot socionas: hoe werken patient, mantelzor-
ger en therapeut samen. We kwamen erachter dat de interacties 
binnen dit systeem het succes van de interventie bepalen. 

In co creatie sessie 2 keken we, hoe helpen we de patient, mantelzorger en therapeut nu al? En als 
we mogen dromen, hoe zou het dan helemaal mooi zijn om hen te helpen, en hoe ziet dat scena-
rio er dan uit? Door het uit te spelen, komt er veel bewuste en onbewust kennis vrij. 

Uit al deze kennis, ideeen en scenarios, hebben we 4 belangrijke concept principes gedestilleerd: 
- samen doelen bepalen
- samen deze doelen opdelen in kleinere haalbare taken
- dagelijks meten en feedback geven over deze doelen en taken 
- gedurende de dag samen suggesties aandragen om de doelen en taken te behalen.

Nu zijn we als co-designers bezig om deze principes uit te werken tot een echte interventie, geinte-
greerd met de accelero meter.  We kijken wat er technisch haalbaar is en wat we in o�ine interven-
ties kunnen toevoegen. Dit leggen we ook graag voor aan de partners, ter evaluatie en verbetering. 
Co-design minor studenten zijn hier ook mee aan de slag, om extra concepten en inzichten te 
verzamelen. Donderdag 9 november 15.00-18.00 zijn de eindpresentaties op Hoog Catharijne. 

“De interventie is in de interactie.”
“Moeten we geen communicatie interventie 
ontwikkelen i.p.v. een beweeg interventie?”

Een belangrijk inzicht wat we samen 
hebben gevonden, is dat de interactie 

tussen de patient, mantelzorger en thera-
peut van groot belang is op het resultaat. 


