
Titel: Andy, de ontwikkeling van een oefen app voor kinderen met Niet Aangeboren 

Hersenletsel 

 

Omschrijving: 

Zorg wordt steeds duurder, terwijl de vraag voor intensiever, frequenter en effectiever 

behandelen vanuit de wetenschap wordt bevestigd [ Kwakkel 2006]. Deze twee gegevens 

snijden elkaar flink. Zorg moet meer maar ook goedkoper! In een tijd waar zorginstellingen 

nog steeds moeten bezuinigen, moeten nieuwe technologische middelen en innovatieve 

ideeën gaan leiden tot mogelijke oplossingen om kosten voor zorg te beperken. 

Bijna drie jaar geleden is door het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het 

onderzoeks-en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat 

Revalidatie) in samenwerking met Realthinks bv ‘de oefen app beroerte’ voor volwassenen 

ontwikkeld en gelanceerd. Deze app is bedoeld voor patiënten in de herstelfase na een 

beroerte. De oefenapp bevat allerlei fysieke oefeningen, die zonder therapeut, maar op een 

veilige manier kunnen worden gedaan. De oefen app beroerte wordt ook steeds meer bij 

kinderen met hersenletsel ingezet. Echter de app sluit duidelijk niet aan bij hun 

belevingswereld. Om die reden bouwen wij nu samen met kinderen, designers en 

zorgverleners een kindvriendelijke variant. Een versie waarin het kind aan de hand van 

spelscenario’s wordt uitgedaagd om te bewegen, hopen we de kracht van de bestaande app 

niet te verliezen. 

 

In de presentatie worden ervaringen met gaming in de revalidatie gedeeld, wat de basis is 

voor deze app. Daarna zal de demo worden laten zien en zullen we in een interactieve 

sessie nadenken over wensen en eisen waar een kinder-oefen-app aan moet voldoen. 
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