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Thinking outside the box

Dit praatje is geslaagd als ..

 jullie weten wat human centered design betekent

 jullie weten een hackathon is

wij ons enthousiasme voor deze manier van innoveren hebben overgebracht











13. Optimal strength requirements

1. Health care workers’ anthropometry:

5. Ease of PPE handling:

7. Health care workers’ doffing actions:

8. PPE fasteners and securement devices:

11. Visual and physical access control points:





Ervaringen in Amsterdam UMC





Hackathon 



Human Centered Design 

“mensgericht ontwerpen is een benadering van interactieve systeemontwikkeling met als 

doel de systemen bruikbaar te maken door te focussen op de gebruikers, hun eisen, wensen 

en behoeften, en door het toepassen van menselijke factoren en bruikbaarheidskennis”





Nudgen

• Nudgen valt onder (aanpassing van de) fysieke en sociale omgeving om 

mensen naar een bepaalt gedrag te laten bewegen of het belemmeren van 

ongewenst gedrag.

1) Default regels

2) Informatie 

3) Herinneringen

4) Waarschuwingen







Achterhalen oorzaken

• Observeren

• Praat/interview met alle betrokken partijen

• Procesanalyse

• 1 duidelijke oorzaak of multifactorieel?

Op basis van oorzaak de oplossingen of interventiestrategie bepalen

Kunnen short-term en long-term zijn



Flottorp et al. Implementation Science 2013; 8: 35



A taxonomy of behaviour change methods, Health Psychology Review 2015

TYPES OF CHANGE STRATEGIES

Basic methods at individual level

Methods to increase knowledge

Methods to change awareness & risk perception

Methods to change habits, automatic and impulsive behaviors

Methods to change attitudes, beliefs, outcome expectations

Methods to change social influence

Methods to skills, capability, self-efficacy and overcoming barriers

Methods to reduce public stigma

Methods to change environmental conditions

Methods to change social norms

Methods to change social support and social networks

Methods to change organizations

Methods to change communities

Methods to change policy



Bijvoorbeeld

 Educatie van zorgpersoneel helpt, als er een gebrek aan kennis of skills is

 Reminders helpen, als vergeten het belangrijkste probleem is 

 Meer ondersteuning door helpt, als een tekort aan tijd voor het probleem is

 Omgeving/faciliteiten aanpassen, als iets in de logistiek het probleem is

 Afdelingscultuur beïnvloeden indien het probleem bij extrinsieke motivatie ligt

 …







Videopitch





Discover 

• Wie ervaart het probleem en hoe?

• Welke behoeften heeft de gebruiker?

• Wie profiteert?

• Zijn er bestaande oplossingen/alternatieven?

• Kunnen we het kleiner maken?

Amsterdam UMC – verpleegkundigen maken gebruik van isolatiekaart en protocol en willen een duidelijkere kaart en meer tijd

Als ik mijn klanten had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd “Een sneller paard”.    (Henry Ford)



Explore





Voorbeeld voettekst | juli 2018



Develop



Doorontwikkeling 

• Probleem validatie 

Zorgvuldige en uitgebreide verkenning van de bronoorzaken 

Stakeholders betrekken en stakeholderanalyse

• Technische validatie 

• Mock-up

• Ontwikkeling software

• Economische validatie 

• Businesscase



Voorbeeld voettekst | juli 2018



Discover





Explore



Develop and Deliver … wordt vervolgd ...

• Ideale kar

• Ideale logistieke route voor bevoorrading

• Ideale digitale ondersteuning



Develop and deliver

& Verbeterde Zorg Studio 



Tips

1. Start klein en bij de basis, stort je niet meteen in de uitwerking of ontwerp van tools. 

Vind ervaringsdeskundigen. Wat is voor hen belangrijk? Wat hebben zij nodig?

2. Bedenk een eerste tests of experiment: wat zijn de belangrijkste aannames die je moet 

verifiëren?

2. Check: is het team compleet? Mist er specifieke expertise? Maak concrete werkafspraken 

met elkaar en ga op zoek naar medestanders.



Take home message

+ Maak gebruik van human centered design technieken

• Input vanuit de gebruiker

• Producten die passen bij de behoeften van deze gebruiker

+ Schrijf je in als pitcher of hacker bij een hackaton

• Positieve energie en nieuwe contacten

• Societal impact 

• Resultaat



Thinking outside the box

Is dit praatje geslaagd ..

weten jullie wat human centered design betekent?

Weten jullie wat een hackathon is?

Hebben wij ons enthousiasme voor deze manier van innoveren overgebracht?


