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Samenvatting 
———————————————————————————————————— 

Achtergrond: Mensen met een meervoudige beperking hebben een behoefte aan sociale interactie. Echter wegens 
ernstige intellectuele, motorische en zintuiglijke handicaps kunnen deze mensen niet of nauwelijks communiceren door 
middel van gesproken taal, gebarentaal en/of symbolen. Muziek is een uitkomst, alleen door de complexiteit van de 
beperkingen is niet elk instrument te gebruiken, dit vereist maatwerk.
Doel: In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een muziekinstrument ontworpen kan worden voor mensen met een 
meervoudige beperking, die de affectieve communicatie kan versterken.
Methoden: Doormiddel van het design research framework en een exploratieve ontwerp strategie: research through 
design zijn ontwerpprincipes geformuleerd die sturing geven aan het maken van ontwerp-keuzes van maatwerk 
prototypes. De prototypes zijn getest in begeleiding van een muziektherapeut en directe netwerk door middel van de 
Wizard of Oz methode.
Resultaten: Vanuit dit onderzoek zijn de volgende ontwerpprincipes ontstaan (1) Tactiele feedback en het gebruik een 
tastbaar object is succesvol component in het ontwerp voor deze doelgroep; (2) Maak gebruik van herkenbare geluiden 
en samples die aansluiten bij de belevingswereld; (3) Ontwikkel prototypes die makkelijk aanpasbaar en persoonlijk te 
configureren zijn; (4) Betrek de participant op een vroeg stadium van het ontwerp zodat de participant aan de vorm en 
interactie kan wennen. De ontwikkelde prototypes hebben bijgedragen aan het vinden van interactie tussen 
muziektherapeut en participant.
Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat ondanks de beperkingen en met behulp van de bovenstaande principes 
het mogelijk is om op maat gemaakte instrumenten, speelgoed of andere interactieve tools te ontwikkelen. Dit vereist 
veel geduld, verdieping en toewijding van de ontwerper. 

ABSTRACT 

Background: People with multiple disabilities have a need for social interaction. However, due to serious intellectual, 
motor and sensory disabilities, these people cannot or hardly communicate through spoken language, sign language 
and / or symbols. The interactions of making music brings a solution, although because of the complexity of the 
disabilities, not every instrument can be used. This requires custom music instruments to be designed. 
Aim: This research investigates how a musical instrument can be designed for people with multiple disabilities, which 
can enhance affective communication with people who have multiple severe disabilities.
Methods: With the use of the design research framework and an explorative design strategy: research through design, 
several design principles have been formulated that guide the design choices of custom prototypes. The prototypes 
have been tested under the guidance of a music therapist and close family and caretakers using the Wizard of Oz 
method.
Results: The following design principles have been formulated (1) The use of tactile feedback in combination with a 
tangible object is a successful component in the design of music instruments; (2) The use of recognizable sounds and 
samples has positive effects on the interaction; (3) Focus on developing prototypes that are easily customizable and 
personally configurable; (4) Involve the participant at an early stage of the design, so that the participant can get used 
to the form and interaction. The developed prototypes contributed to finding interaction between music therapist and 
participant.
Conclusion: This research has shown that, despite the limitations of severe disabled people with the use of the above 
principles and associated test protocol, it is possible to develop custom instruments, toys or other interactive tools. 
Although this requires patience, dedication and consistency from the designer.
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1. Introductie & aanleiding  
Ieder mens heeft een sterke behoefte aan sociale interactie (Balkom & Welle Donker-Gimbrère, 2004), 
alleen niet ieder mens beschikt over de mogelijkheden om zichzelf en zijn emoties goed te kunnen uiten. 
Bij mensen met meervoudige beperkingen is dit het geval wegens ernstige intellectuele, motorische en 
zintuiglijke handicaps. Mede door deze handicaps kan er niet of nauwelijks worden gecommuniceerd zei 
het door middel van gesproken taal, gebarentaal en/of symbolen (Vlaskamp, Hiemstra & Wiersma, 2005), 
maar de wens om te communiceren blijft wel bestaan (Roemer en van Dam, 2004). Omdat deze doelgroep 
een bijzondere en subtiele manier van communiceren heeft vraagt dit om grote opmerkzaamheid, 
alertheid en kennis van de omstander om de signalen van deze persoon te registreren en vervolgens te 
interpreteren. Mensen met ernstige meervoudige beperkingen zijn in hun communicatie erg afhankelijk 
van anderen. Vooral waar het gaat of signalen worden waargenomen en de communicatie tussen mensen 
een vervolg krijgt (Velthausz, 1987 in: Roemer, 2004). Mensen met ernstige meervoudige beperkingen 
kunnen zich alleen verstaanbaar maken als anderen hun aanwijzingen interpreteren en hier adequaat op 

reageren. Dit betekent volgens Maes (2011) dat: ‘de gesprekspartner vooral een beroep moet doen op 

‘affectieve’ communicatie waarbij het precies interpreteren van expressies van emoties, 
lichaamsbewegingen en de eigen karakteristieke gedragingen die uniek zijn voor elk individu, centraal 
staan’ (Hogg, Reevers, Roberts & Mudford, 2001 in: Maes, 2011). Omdat deze uitingen moeilijk te 
interpreteren zijn voor de omgeving, blijkt dat in veel gevallen sneller en systematischer gereageerd wordt 
op uitingsvormen met een negatieve betekenis dan op uitingsvormen met een positieve betekenis (Van 
den Berg-Willemsen, Vlutters, Vos & Wymenga, 2000). De beperkte middelen tot communicatie en het 
lastige interpreteren zou kunnen leiden tot een sociaal isolement (Van den BergWillemsen et al. 2000), 
depressie en verdere fysieke achteruitgang (Schwabe, 2005). Een communicatiemiddel waar deze 
doelgroep sterk op reageert is muziek, een muzikaal improvisatiespel tussen muziektherapeut en 
participant met stem en instrumenten geeft zowel de participant als de therapeut plezier en voldoening en 
leidt tot een wederzijds gevoel van begrijpen en begrepen worden (Wheeler, 1999). De mogelijkheid 
krijgen om muziek of geluiden te maken zou kunnen bijdragen bij het uitvoeren van affectieve 
communicatie en zou daarmee deze doelgroep kunnen empoweren. Empowerment wordt gezien als een 
proces dat gaat over het versterken, benutten en ontwikkelen van de capaciteiten (Hur, 2006; Van 
Haaster, 2012; Page & Czuba, 1999). Dit kan door het aanleren van vaardigheden of het creëren van 
mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes (Ward, 2005). Echter zijn veel instrumenten niet 
ontworpen voor mensen met meervoudige beperkingen (Frid, 2019). Ieder persoon met een meervoudige 
beperking is anders, dit vereist een ontwerptraject op maatwerk. 

1.1 | State of the art
Er is een groot aantal muziekinstrumenten ontworpen voor mensen met verschillende beperkingen 
(Skoog, AirHarp, AUMI, Kellycaster). Alhoewel het elke keer maatwerk betreft zijn er duidelijk 
overeenkomsten te vinden in het ontwerpproces van deze instrumenten.

Afbeelding 1: Airharp, Skoog, WamBam 
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Er is te zien dat het gebruik tactiele feedback vaak een belangrijk onderdeel is in het ontwerpen voor deze 
doelgroep (Leeuw H, Jense A, 2015), dit wordt bevestigd in een meta analyse van Emma Frid (2019) 
waarin er gekeken is naar ontwerpproces en ontwerpkeuzes van 83 muziek instrumenten 47%, van deze 
instrumenten maakte gebruik van een vorm van tactiele feedback. Daarbij zijn 30%, van de instrumenten 
tastbare objecten die een vorm van fysieke interactie vereisen. In het geval van de WamBam (Leeuw H, 
Jense A, 2015) is het ontwerp specifiek voor mensen met een meervoudige beperkingen en wordt er 
gebruik gemaakt van korte audio samples of audio opnames i.p.v bijvoorbeeld het maken van losse 
geluiden of noten. Dit is ontstaan vanuit de wens van muziektherapeuten om het instrument meer te 
kunnen afstemmen per participant. De reacties op het instrument waren ook erg verschillend per 
participant, van totale aversie tot enthousiast gebruik. Wat betreft affectieve communicatie zijn er een 
aantal instrumenten die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met dementie die veel raakvlakken lijken te 
hebben (CRDL, Kozie). Het ontwerp van de CRDL nodigt uit tot sociale interactie en maakt gebruik van 
herkenbare geluiden en samples. De Kozie is ontworpen als een “snoezelobject” (Hermans, K., & 
Vanermen, L, 2006). Het is gemaakt van een zachte stof die vervolgens geluiden genereert, maar ook 

geprogrammeerd kan worden met herkenbare geluiden en geluidssamples.

 Afbeelding 2: Kellycaster, CRDL, Kozie

Frid (2019) concludeert dat succesfactoren voor het ontwikkelen van een muziekinstrument liggen bij 
hoge aanpasbaarheid van het ontwerp door middel van iteratieve prototypes en het ontwerpen met 
directe input van het directe netwerk van de doelgroep. 

1.2 | Doelstelling
Om tot een doelstelling te komen voor dit ontwerptraject is er abductief geredeneerd (Dorst, 2015). 
Vanuit de bestaande situatie (wat) ontstaat de wens, ook wel design gap genoemd, voor een ontwerp of 
interventie (hoe) die de gewenste uitkomst kan bewerkstelligen (uitkomst).  

  

Figuur 2: Framen: Aangepast van “Radicaal veranderen in kleine stappen”, door Stompff, G. 2018.  

1.2.1 | Bestaande situatie
Bij woongroep “Ûs Dream” worden muzieksessies gegeven aan twee participanten met beide 
verschillende meervoudige beperkingen. Deze beperkingen maken muzikale interactie met de genoemde 
doelgroep lastig met de bestaande middelen of instrumenten. De hoge complexiteit van benodigde 
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interactie van bestaande muziek instrumenten, gecombineerd met de beperkte alertheid van participanten 
tijdens de muzieksessies beperken het vinden van een “verbinding” tussen muziektherapeut en 
participant.  

1.2.2 | Gewenste situatie
De wens is, om met met behulp van op maat gemaakte instrumenten, interactie te creëren tussen 
muziektherapeut en participant om op deze manier affectieve communicatie (Maes, 2011) tijdens 
muzieksessies te versterken. Dit draagt bij aan het empoweren van deze doelgroep, wat weer bijdraagt 
aan de intrinsieke behoefte voor sociale interactie (Hur, 2006; Van Haaster, 2012; Page & Czuba, 1999). 

1.2.3 | Design gap
Een ideaal muziekinstrument zou een muziekinstrument zijn wat op een gemakkelijke manier zou kunnen 
worden ingezet door zowel de muziektherapeut als begeleiders. Het ontwerp houdt rekening met de 
beperkingen van de participanten en is makkelijk configureerbaar, zodat er ruimte is om te 
experimenteren. Daarbij is de wens vanuit de organisatie Embrace om de kosten laag te houden. 

2. Methoden 
———————————————————————————————————— 

2.1 | Onderzoeksopzet 
Het ontwerpen voor deze doelgroep brengt een hoge complexiteit met zich mee, met deze reden is er 
gekozen voor een iteratief ontwerp- en onderzoeksproces wat aansluit bij de bevindingen van Frid (2019). 
De onderzoeksopzet vindt zijn basis in het Design Research Framework (Kuipers, Terlouw, Wartena & Van 
Dongelen, 2017). Het framework gaat uit van iteraties waarbij een ontwerpdoelstelling voor een prototype 
wordt geformuleerd. 

Figuur 1: Design Research Framework (Kuipers D, Terlouw G, Wartena B, Van Dongelen R (2017) 

Het onderzoeksproces binnen het Design Research Framework is verdeeld in meerdere trapsgewijze fases 
(figuur 1). In de startfase ligt de focus van het onderzoek op het verkrijgen van inzicht in behoeftes van de 
stakeholders en participanten en op het beter begrijpen van de context (1. Assess needs, analyse content 
& context), waarbinnen de stakeholders zich begeven. De verzamelde data zal worden gebundeld in 
ontwerpprincipes die dienen voor het ontwerpen van prototypes (2. construct prototypes) en richting 
geven aan het onderzoekstraject en design gap. Deze prototypes worden getest in de huidige context (3. 
utilize prototypes) en daarmee worden de geformuleerde ontwerpprincipes aangescherpt. 
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2.2 | Research through design
Aan de hand van een hypothese wordt er een prototype ontwikkelt. Hier worden ontwerpkeuzes gemaakt 
in vorm, interactie en het gewenste effect. Deze worden door middel van de Wizard of Oz methode (F. 
Jimenez et al, 2017) getest bij de doelgroep. Daarmee is het ontwerpproces direct een generatief 
onderzoeksproces geworden. Dit proces is door Pieter Jan Stappers (2017), als research through design 
benoemd (figuur 3). Vanuit de inzichten van het iteratieve ontwerpproces ontstaan er ontwerpprincipes , 
die vervolgens bijdragen aan het ontwerpkeuzes binnen nieuwe prototypes. 

Figuur 3: Research through design 

2.3 | Observaties: Fly On The Wall & Day in the life
Het doel van de observaties is dat er zonder beïnvloeding wordt gekeken naar de huidige gang van zaken. 
Daarvoor is de observatiemethode “Fly On The Wall” gebruikt (St. Matthew-Daniel and Kamper, 2001). 
Deze methode plaatst de observant op de achtergrond, zonder interactie met de omgeving. Op deze 
manier kan er gekeken worden naar hoe de bestaande muzieksessies verlopen en passen in het huidige 
leven en wat de effecten daarvan zijn. Voor het begrijpen van de dagelijkse context van de participanten is 
er gebruik gemaakt van de “Day in the Life” observatie methode (Gillen & Cameron, 2010).

2.4 | Contextual inquiry
Aangezien deze doelgroep niet voor zichzelf kan spreken en ieder in het eigen netwerk een eigen beeld en 
interpretatie heeft van de participanten, is er voor het verzamelen van informatie over Jaap en Robert (de 
twee participanten), gebruik gemaakt van de interviewmethode “contextual inquiry” (Holtzblatt and Beyer, 
1995). Daarvoor is er met de ouders van beide participanten gesproken aan de hand van een topiclijst 
(bijlage A) tijdens een bezoek aan hun kind. 

2.5 | Download your learnings
Voor het verzamelen en analyseren van de data opgedaan uit de observaties (2.3) is er gebruik gemaakt 
van de “Download Your Learnings” (IDEO, 2015) methode. Hierbij zijn verschillende quotes uit interviews 
en observaties gegroepeerd per thema (beperkingen, communicatie, muzieksmaak, interacties, eigen 
regie). De uitkomsten werden meegenomen als directe input voor het ontwerpproces van de prototypes.  
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2.6 | Wizard of Oz
De Wizard of Oz methode (F. Jimenez et al, 2017) is in dit traject toegepast als rapid prototyping 
methode. Bij het uitvoeren van deze methode wordt de gewenste werking van een prototype gesimuleerd. 
Dankzij deze methode is het mogelijk om bestaande objecten te gebruiken voor prototypes en deze 
anders te conditioneren. Dit maakt prototypes hoog configureerbaar en snel testbaar, wat een belangrijk 
principe is voor het ontwerpen met deze doelgroep (Frid, 2019). Deze methode is eerder toegepast bij een 
vergelijkbare doelgroep. Deze robot hielp door middel van machine learning kinderen met beperkingen bij 
het maken van hun huiswerk (F. Jimenez, et al, 2017). Hierdoor bleef de technische complexiteit laag maar 
kon er toch getest worden met een werking die dicht bij de realiteit zou komen.  

2.7 | Het testen van de prototypes
Aangezien deze doelgroep over een laag lerend vermogen beschikt (Vlaskamp, Hiemstra & Wiersma, 
2005) en moet wennen aan nieuwe interacties en objecten, is er in samenwerking met de muziektherapeut 
en begeleiders bij Ûs Dream een protocol ontworpen (afbeelding 5), voor het testen en introduceren van 
prototypes tijdens de muzieksessies (tabel 1).  

Afbeelding 5: Testprotocol van prototypes 

Tabel 1: Muzieksessies met participanten 

Betrokkene Voorafgaande 
sessie aanwezig

Tijdens sessie 
aanwezig

Sessie interval Duur sessie Hoeveelheid 
sessies

Onderzoeker x x Tweewekelijks 1,5 uur - 2 uur 8

Begeleider van 
participant

x - 30 min 8

Muziektherapeut x x - 1,5 - 2 uur 8
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2.7.1 | Begroeting met participant
Vanuit de aanpak nieuw perspectief (Vlaskamp, 1993) wordt zoveel mogelijk uitgegaan vanuit de 
participant. Daarom begint elke sessie met de vraag: “Heb je zin om muziek te maken?” Aansluitend “Hoe 
gaat het met je?” De benadering is daarbij altijd met fysiek contact. Zowel de muziektherapeut als de 
onderzoeker maken zichzelf bekend in de ruimte door de participant directe te begroeten. Aangezien de 
beperkte alertheid van participant 2, is deze stap een belangrijk meetmoment om te kijken in welke fase 
de participant zich begeeft aan de hand van de stoplicht methode (Vlaskamp et al, 2018).
De stoplichtmethode categoriseert alertheid in verschillende fases (zie tabel 2). 

Tabel 2: Stoplicht methode, alertheid observeren (Vlaskamp et al, 2018) 

2.7.2 | Gesprek met begeleider
In een gesprek tussen begeleiders en onderzoeker wordt gevraagd naar de huidige gemoedstoestand en 
de activiteiten van de dag. Wanneer er op een dag veel vermoeiende activiteiten zijn geweest zal de 
muzieksessie zich meer richten op rustige muziek.  

2.7.3 | Muzikaal bad
Met een keyboard wordt er live muziek gespeeld. Hiermee wordt contact gezocht, zonder een verwachte 
interactie met de participant. De muziek wordt afgestemd door de muziektherapeut die zoekt naar een 
passende combinatie van tempo, klank en melodie die goed aansluit bij de gemoedstoestand van de 
participant. 

2.7.4 | Introductie prototype
De onderzoeker introduceerde het prototype en gaf samen met de muziektherapeut een voorbeeld van de 
verwachte interactie. Vanaf dit moment is er een video-opname gestart, waardoor het mogelijk werd om 
op een later moment de observatie en analyse uit te voeren.  
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2.7.5 | Gezamenlijk oefenen  
Vanuit dit punt speelde de onderzoeker samen met de participant mee met de muziektherapeut. Soms 
werd de interactie voorgedaan door de handen van de participant de verwachte bewegingen te laten 
maken. Deze manier van leren werd door de begeleiders van Ûs Dream vaker toegepast om nieuwe 
handelingen te leren, zoals het indrukken van bepaalde knoppen. 

2.7.6 | Meespelen met muziektherapeut 
Vervolgens werd de participant alleen gelaten met het instrument om ermee te kunnen experimenteren. 
De muziektherapeut stemde de muziek af op de geluiden die door de interacties vanuit de participant 
door het instrument geproduceerd werden. 

2.7.7 | Analyse video van sessie
De opgenomen video’s zijn vervolgens bekeken door begeleiders en de muziektherapeut.
Hierbij is gebruik gemaakt van een vragenlijst (bijlage b). De antwoorden van deze vragenlijst zijn 
vervolgens meegenomen en gecategoriseerd volgens de methode “Download Your Learnings” (IDEO, 
2015).

3. Ontwerpproces    
———————————————————————————————————— 

3.1 | Participanten
Het ontwerpproces is uitgevoerd met twee participanten (zie tabel 3) die wonen in een kleinschalig 
particulier wooninitiatief genaamd “Ûs Dream”. Jaap (24) is enthousiast en beweeglijk. Zijn beperkingen 
zijn mentaal en fysiek. Naar inschatting van de begeleiders van Jaap zit zijn mentale leeftijd rond die van 
een kleuter (4-6 jaar). Dit is echter nooit getest of vastgelegd. Zijn fysieke beperkingen zijn dat hij alleen 
zijn linkerarm en been kan bewegen. Hij is gebonden aan een rolstoel. Jaap kan communiceren met 
gezichtsuitdrukkingen of het maken van geluiden. Hij kan op een bord aanwijzen of hij ja of nee bedoelt en 
kan knoppen indrukken. 

Robert (34), is een wat oudere, rustige jongeman. Zijn beperkingen zijn mentaal en fysiek. 
Naar inschatting van de begeleiders zit zijn mentale leeftijd rond die van een dreumes (1-2 jaar).
Robert heeft meerdere epileptische aanvallen gehad en is gebonden aan een rolstoel. Met zijn linkerhand 
kan Robert ja of nee aangeven door op en neer te bewegen. Robert is blind, zijn hersenen kunnen de 
signalen van zijn ogen niet meer goed interpreteren. Robert is vaak niet alert door de medicatie die hij 
toegediend krijgt om epileptische aanvallen te voorkomen. Robert kan zichzelf verbaal goed verstaanbaar 
maken met geluiden. 

Tabel 3: Participanten

Participant 1 Jaap Epilepsie, mentale beperking 
(geschat 4-6) jaar, beperkt tot 
rolstoel

Participant 2 Robert Hevige epilepsie, mentale beperking 
(geschat 1-2) jaar, beperkt tot 
rolstoel, blindheid, beperkte alertheid
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3.2 | Prototypes
Elke prototype toetst een ontwerpprincipe wat een weerslag heeft op de ontwerpkeuzes. Deze aanpak 
(2.2) is een iteratief proces, met deze reden wordt in dit hoofdstuk per prototype de methodiek, 
ontwerpkeuzes en resultaat toegelicht.

3.2.1 | Tactiele muziekdoos
Tijdens het ontwerptraject van de WamBam (Leeuw H, Jense A, 2015), is een achthoekig 
muziekinstrument (afbeelding 4) ontworpen. Daarbij is gebruik gemaakt van tactiele feedback in de vorm 
van trillingen en verschillende materialen. De WamBam beschikte over acht vlakken, met elk een andere 
structuur, ruw of glad. Dit ontwerp is ontstaan omdat in observaties (Leeuw H, Jense A, 2015) van eerdere 
prototypes de participanten altijd eerst verkennen met tast. Bij deze doelgroep is vaker gebleken dat tast, 
een voorkeur heeft boven andere zintuigen. 

Afbeelding 4: VLNR; Jukebox, Tactiele muziekdoos, Makey Makey klei piano, Guiro 

Uit observaties (2.3) is het belang van deze tactiele feedback ook gebleken. Het muziekinstrument de 
“Guiro” wordt door participant 1 gebruikt om een raspbeweging te maken. Het instrument heeft een 
ribbelstructuur, wat trillingen geeft wanneer met de vingers overheen wordt bewogen. Vanuit deze 
bevindingen is het volgende ontwerpprincipe geformuleerd. 

Het gebruik van tactiele feedback heeft een positief effect op de interactie met een instrument. 

Vanuit dit principe is het prototype de tactiele muziekdoos (afbeelding 4) ontworpen. 

Ontwerpkeuzes
De volgende ontwerpkeuzes zijn gemaakt. 

• Elke zijde van de doos (afbeelding 4) heeft een andere type oppervlakte (ruw of glad) zoals de 
WamBam (Leeuw H, Jense A, 2015). 

• Er is gekozen voor een simpele geometrische vorm, namelijk een kubus zoals de Skoog en Wambam. 

• Bij aanraking van de ribbelstructuur speelt er een drumgeluid af via een bluetooth speaker. 

Methode
Voor het ontwerpen van het prototype is er gebruik gemaakt van de Wizard of Oz (F. Jimenez et al, 2017) 
methode en getest volgens het testprotocol (afbeelding 5). Hierbij bevindt de onderzoeker zich niet 
zichtbaar in de ruimte tijdens een muzieksessie met therapeut en participant 1 en simuleert de werking 
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(drumgeluiden bij interactie met ruwe oppervlakte) om zo interactie te vinden met de participant. Zoals 
benoemd in het testprotocol worden videobeelden opgenomen en achteraf geanalyseerd door 
muziektherapeut en begeleider. 

Resultaat
Bij participant 1 had het gebruik van tactiele feedback door middel van ruwe materialen een positief effect 
op de interactie. Zo konden er met specifieke materialen bepaalde interacties uitgelokt worden, zoals het 
gebruik van een zacht microvezeldoek om rustige bewegingen uit te lokken.  Echter viel de participant 
vaak terug op bewegingen en interacties waaraan de participant gewend was en leken de bewegingen 
ongecontroleerd en niet bewust. Zoals ook bevonden werd bij het onderzoek van Wambam konden 
onverwachte geluiden en trillingen erg afschrikken (Leeuw H, Jense A, 2015). Daarnaast bleek de doos 
niet erg rigide, deze werd hardhandig ontdekt en veelvoudig laten vallen, waardoor het prototype 
sneuvelde.  

3.2.2 | Makey Makey
Wegens het succes van tactiele feedback bij participant 1 is er ook gebruik gemaakt van tactiele feedback 
voor het bereiken van participant 2. Echter is er bij participant 2 sprake van beperkte alertheid, dit maakt 
het lastig om de participant te bereiken. Vanuit observaties (2.3) is gebleken dat participant 2 vaak alert 
wordt van muziek met piano en/of lage geluiden. Bij ontwerptrajecten zoals de Kozie (2019) of PlayKubic 
(Koerts, 2018), waarbij beperkte alertheid een rol speelde, wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde 
“snoezelobjecten”, met daarbij het gebruik van herkenbare geluiden om de participant te activeren 
(Hermans, K., & Vanermen, L, 2006). 

Daarom zijn de volgende ontwerpprincipes geformuleerd: 

1. Het gebruik van tactiele feedback heeft een positief effect op de interactie met een instrument. 

2. Het gebruik van herkenbare geluiden heeft een activerend effect bij de participant met beperkte 
alertheid. 

Ontwerpkeuzes 

• Er is gebruik gemaakt van herkenbare pianogeluiden. 

• Wegens de fysieke beperkingen is er gebruik gemaakt van Makey Makey, die het mogelijk maakt om 
subtiele bewegingen te registeren. 

• Er is gebruik gemaakt van klei wegens de zachte structuur voor tactiele feedback. 

Voor het ontwerpen van het prototype is er gebruik gemaakt van Makey Makey en klei (zie afbeelding 4). 
Makey Makey maakt het mogelijk om via een elektrische signaal een toets op een toetsenbord aan te 
slaan. Deze kunnen vervolgens worden gekoppeld aan een pianogeluid. De uitwerking is getest volgens 
het testprotocol (afbeelding 5). Tijdens de muzieksessie is de onderzoeker in direct contact met de 
participant. De onderzoeker zit naast de participant op een kruk. De muziektherapeut bevindt zich binnen 
gehoorsafstand (2 meter) en positioneert zich richting het gezicht van de participant. 
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Resultaat
Participant 2 bleef bij muzieksessies niet alert. Door middel van tactiele stimuli is het wel mogelijk om de 
participant te activeren. Het gebruik van verschillende materialen had verschillende effecten. Klei werd 
door de participant als niet prettig ervaren. Dit was zichtbaar omdat de participant meerdere malen de 
hand wegtrok bij het aanraken van het klei. Fysiek contact met de hand leek wel gewenst te zijn.
Alhoewel er bij aanrakingen herkenbare geluiden werden geproduceerd bleef de participant in zichzelf 
gekeerd (slapen/doezelen) en is het gebruik van de pianogeluiden voor de participant niet succesvol 
gebleken. 

3.2.3 | Aangepaste iPad
Vanuit observaties (2.3) tijdens muzieksessies is opgevallen dat er gebruik wordt gemaakt van op maat 
gecomponeerde muziek. Zo heeft participant 1 een eigen muziekthema. Wanneer deze wordt afgespeeld 
is er een duidelijk enthousiasme in de fysieke reactie te zien. 

Afbeelding 4: VLNR; AUMI, iPad met Keezy  

Aangezien het vorige prototype (3.2.1) dat werd gebruikt door participant 1, niet erg rigide is gebleken, is 
er gekozen voor interactie met een iPad in een robuuste iPad hoes (afbeelding 4). Op de iPad is door 
middel van de applicatie Keezy een verdeling gemaakt van acht vlakken, soortgelijk aan de WamBam 
(Leeuw H, Jense A, 2015). Elk vlak is in staat om een geluidsfragment op te nemen en af te spelen en het 
daarmee te “sampelen”.  Dit maakt het prototype hoog configureerbaar en op deze manier kunnen er 
herkenbare geluiden worden gebruikt. De participant is bekend met een iPad.  

Dit prototype toetst de volgende ontwerpprincipes:   

1. Het gebruik van tactiele feedback heeft een positief effect op de interactie met een instrument. 

2. Het gebruik van herkenbare geluiden heeft een activerend effect bij de participant. 

3. Een prototype wat qua vorm aansluit bij de belevingswereld van de participant kan sneller gebruikt 
worden voor interactie. 

Ontwerpkeuzes 

• Er is gebruik gemaakt van voor de participant herkenbare geluiden die opgenomen werden tijdens een 
muzieksessie. 

• Er is gebruik gemaakt van een iPad(een bekend object voor de participant). 

• Er is gebruik gemaakt van acht vlakken die door de muziektherapeut gemakkelijk te configureren zijn. 
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• Er is gebruik gemaakt van een mircovezeldoek om subtiele interacties uit te lokken. 

Methode
Het prototype is tweemaal getest volgens het testprotocol (afbeelding 3). Tijdens de muzieksessie is de 
onderzoeker in direct contact met de participant. De onderzoeker zit naast de participant 1 op een kruk. 
De muziektherapeut bevindt zich binnen gehoorafstand (2 meter) en positioneert zich richting het gezicht 
van de participant. 

Resultaten
Het gebruik van herkenbare stemgeluiden zorgde voor een duidelijke reactie in de mimiek bij de 
participant 1. Bij gebruik van samples van pianogeluiden, die overeenkwamen met de geluiden van de 
muziektherapeut was bij participant 1 in de mimiek verwarring te zien. Alhoewel de door de participant 
geproduceerde geluiden voor reacties zorgden, leek de interactie met het instrument niet bewust. De 
bewegingen waren onvoorspelbaar en er werd niet gericht gezocht naar het maken van de geluiden. 
Alhoewel er gebruik is gemaakt van een herkenbare vorm (iPad) viel de participant terug op bekende 
bewegingen. Het prototype werd snel omgedraaid om een raspbeweging te maken zoals bij de Guiro 
(3.2.1). Echter in tegenstelling tot de muziekdoos (3.2.1) leek de participant minder te schrikken van de 
introductie van het prototype. 

3.2.4 | Adaptive Use Musical Instrument (AUMI)
Vanuit het Makey makey prototype (3.2.2) en interviews met de begeleider (3.2.1) is gebleken dat bij 
participant 2 een voorkeur is voor fysiek contact. Wegens de beperkte alertheid van de participant is 
wederom gekozen voor geluiden die herkenbaar zijn. AUMI is een applicatie waarmee het mogelijk is om 
aan subtiele bewegingen aan geluiden te koppelen. Wanneer één van de vingers van de participant 
beweegt, zal er een pianogeluid afspelen. Hierop kan de muziektherapeut aansluiten door bijpassende 
muziek te maken. 

Dit prototype (AUMI) toetst de volgende ontwerpprincipes:   

1. Een prototype wat qua vorm aansluit bij de belevingswereld van de participant kan sneller gebruikt 
worden voor interactie. 

2. Het gebruik van herkenbare geluiden heeft een activerend effect bij de participant. 

Ontwerpkeuzes 

• Er is gebruik gemaakt van voor de participant herkenbare geluiden die opgenomen werden tijdens de 
muzieksessie 

• Er is gebruik gemaakt van motion tracking zodat fysiek contact tussen begeleider en participant 
mogelijk is. 

Methode
Het prototype is getest volgens het testprotocol (afbeelding 5). Tijdens de muzieksessie is de 
onderzoeker in direct contact met de participant, de onderzoeker zit naast de participant 2 op een kruk 
die in een aangepaste rolstoel zit. De muziektherapeut bevindt zich binnen gehoorafstand (2 meter) van 
en positioneert zich richting het gezicht van de participant.  
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Resultaten
De participant leek af en toe bewust te zijn van de muziek en daarmee in een hogere staat van alertheid te 
verkeren. Echter leken de bewegingen die in de handen gevoeld werden door de begeleider niet bewust. 
Dit is de herleiden uit dat het geen duidelijke patronen bevatte. 

4. Discussie    
———————————————————————————————————— 

Tabel 4: Ontwerpprincipes  

4.1 | Ontwerpprincipes
Tijdens het research through design proces zijn de volgende ontwerpprincipes (tabel 4) ontstaan en 
getoetst. Ontwerprincipes 1, 2 hebben een directere invloed gehad op het ontwerp en ontwerpkeuzes de 
prototypes, ontwerpprincipes 3, 4 kunnen meer getypeerd worden als ontwerpstrategische keuzes.  

4.1.2 | Verwachte interactie
Binnen dit onderzoek zijn er geen criteria vastgelegd van een gewenste interactie. Elke emotionele en 
fysieke reactie werd geregistreerd en achteraf gecategoriseerd als positief of negatief. Dit maakte het 
lastig om te weten of een interactie bewust of onbewust was en of het bijdraagt aan een manier van 
affectief communiceren. Om hier meer grip op te krijgen zouden specifieke beoogde interacties 
doormiddel van muziek opgenomen moeten worden in het huidige behandelplannen van de participanten. 
Daarbij moeten er procesmatig haalbare doelen worden gesteld volgens de methode van Vlaskamp (2011). 
Op deze manier zou de voortgang concreter inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

4.1.3 | Tactiele feedback
Met het prototype (3.2.1) werd inzicht verkregen in de omgang met nieuwe objecten. Wanneer er een 
nieuw object werd aangereikt werd er door de participanten niet naar gekeken maar alleen gevoeld. Dit 
maakte het gebruik van tactiele feedback een belangrijk component in het ontwerp van opvolgende 
prototypes en is daarmee een cruciaal ontwerpprincipe geworden. Het verschil in alertheid tussen 
participant 1 en 2 is hierbij ook van belang. Volgens begeleiders is bij participant 2 met het prototype 
(3.2.2) is tast de enige manier van communicatie gebleken. Dit maakte het gebruik van tast en tactiele 
feedback de enige mogelijkheid tot communicatie, terwijl bij participant 1 oogcontact en simpele verbale 
communicatie wel mogelijk was. 

# Ontwerpprincipe Uitwerking in 
prototypes

1 Tactiele feedback is een belangrijk component in het ontwerp voor deze doelgroep 3.2.1 (muziekdoos), 
3.2.2 (Makey 
makey), 3.2.3 (iPad)

2 Maak gebruik van herkenbare geluiden die aansluiten bij de belevingswereld van de 
persoon

3.2.2 (Makey 
makey), 3.2.3 (iPad), 
3.2.4 (AUMI)

3 Ontwikkel prototypes die makkelijk aanpasbaar en configureerbaar zijn 3.2.3 (iPad)

4 Betrek de participant op een vroeg stadium van het ontwerp zodat de participant aan de 
vorm van interactie kan wennen

3.2.2 (Muziekdoos), 
3.2.3 (iPad) 
(Testprotocol, 
afbeelding 5)
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De toepassingen binnen dit onderzoek is gebleven bij het uitlokken van bepaalde interacties met bepaalde 
materialen. Echter is er veel meer mogelijk. Zo is door andere onderzoekers het gebruik van tactiele 
feedback ook ingezet bij het maken van interactieve leesboeken waarbij verhalen worden ondersteund 
met tast. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van cognitieve, communicatieve en motorische vaardigheden 
van mensen met beperkingen (Fuller, 2013).  

4.1.4 | Affectieve afstemming
Muziek en muzieksmaak is persoonlijk voor ieder mens, zo ook bij deze participanten. Het gebruik van op 
maat gemaakte geluidssamples in het prototype (3.2.3) heeft laten zien dat geluiden die herkend werden 
konden zorgen voor activering bij de participanten. Het afstemmen en herkennen welke geluiden, 
melodieën en ritmes aansluiten bij deze doelgroep past bij de affectieve benadering die veelal gehanteerd 
wordt in het vinden van communicatie met deze doelgroep (Hogg, Reevers, Roberts & Mudford, 2001 in: 
Maes, 2011). Daarbij speelt het vinden van karakteristieke eigenschappen een belangrijke rol speelt in het 
opbouwen van een connectie.  

4.1.5 | De kracht van het ritueel 
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat voor het testen van de prototypes een procedurele en herhalende 
aanpak nodig was. De kracht van herhaling en herkenning is tijdens dit onderzoek gebleken bij het gebruik 
van herkenbare geluiden (3.2.3). Echter zou deze aanpak een weerslag kunnen hebben in alle aspecten 
rondom het inrichten van een muziek sessie. De kracht van herhaling is bij deze doelgroep eerder 
succesvol gebleken, het herkennen van bepaalde muziek namelijk ook kan ontspannend werken 
(Timmers-Huigens, 2005). Zo is er in het zorgprogramma “Spelen, Leren, Communiceren” (Belderbos, 
2014) gebruik gemaakt van een muzikaal opening en sluitingsthema. 

4.1.6 | Ontwerpstrategie
De strategische keuzes 3,4 zijn ontstaan mede omdat het research through design proces met deze 
doelgroep een complexe uitdaging is gebleken. Tijdens dit onderzoek, met tussenpauzes van twee weken, 
zijn meerdere verschillende objecten en interacties getest en ontdekt met deze doelgroep. De grote 
hoeveelheid verandering tussen de objecten maakte het in observaties duidelijk dat beide participanten 
lang moeten wennen aan nieuwe interacties en objecten en snel terugvallen op oude interacties. Om dit te 
voorkomen en rekening te houden met een laag lerend vermogen (Vlaskamp, 2014) is er tijdens dit traject 
een testprotocol (afbeelding 5) ontworpen. 

4.1.7 | Rapid prototyping
Het gebruik van de Wizard of Oz (F. Jimenez et al, 2017) methode heeft bijgedragen aan een hoge en 
aanpasbaarheid van prototypes. Het makkelijk kunnen aanpassen van geluiden en samples naar wens van 
de participant heeft het ontwerpproces kunnen versnellen. Hierdoor kon de directe omgeving van de 
participanten ook bijdragen aan het ontwerp door stemgeluiden op te nemen en zelfs persoonlijk liedjes in 
te zingen die vervolgens gebruikt konden worden. Hierdoor zijn in een korte tijd veel verschillende vormen 
van interactie getest met verschillende fysieke uitingen van een muziekinstrument. In tegenstelling tot 
bestaande instrumenten door middel van persoonlijke aanpassingen bepaalde interacties versterkt 
worden. 

4.2 | Sociale interactie
Niet alleen het instrument of prototype heeft bijgedragen aan het bevorderen van de sociale interactie met 
deze doelgroep. De structuur van elke muzieksessie heeft hier ook aan bijgedragen. Elke sessie begon 
met het kennismaken en het inschatten van de gemoedstoestand door middel van gesloten vragen. Deze 
manier van communiceren bevat altijd een hoge vorm van reciprociteit. Dit draagt bij aan het gevoel van 
eigen regie bij deze doelgroep (Vlaskamp, 2014). Daarbij vroeg het ontwerp van de prototypes om 
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samenwerking tussen begeleider en participant. Dit zorgde ervoor dat elke interactie een gedeelde 
ervaring was, wat bijdroeg aan het leerproces. 

4.3 | Uitdagend maatwerk  
Er zijn grote verschillen tussen de participanten wat betreft de mogelijkheden en beperkingen. Hierdoor 
was het lastig om bevindingen tussen prototypes te delen. Beide vereisten maatwerk en waren hun eigen 
complexe uitdaging. Dit heeft tijdens het traject voor een tweesplitsing gezorgd in aandacht en 
onderzoek, wat niet wenselijk was. Er werd veel geïnterpreteerd door iedereen betrokken bij het 
onderzoek. Zo waren er soms ook verschillen in interpretatie over welke voorkeuren er nou precies waren. 
Deze werden namelijk ook gekleurd door de mensen die de interpretaties maakten. Tijdens dit onderzoek 
zijn er video’s gemaakt van de muziektherapie sessies, om vervolgens te analyseren of er dezelfde dingen 
werden gezien. Daarin zaten vaak verschillen. 

4.4 | COVID-19
In het midden van dit onderzoek is het onderzoekstraject stilgelegd wegens het COVID-19 virus. Door dit 
virus is het helaas niet meer mogelijk om muziektherapie te begeleiden zoals gewend is. Dit het heeft het 
testen van verdere ontwikkelingen op prototypes stilgelegd. De ambitie was om verder aan te sluiten bij de 
gevonden bewegingen van de participanten en daarop uit te breiden. 

Conclusie 
———————————————————————————— 
In dit onderzoek is duidelijk gebleken dat muziek een directe invloed heeft op de gemoedstoestand van de 
twee participanten. Dit komt overeen met eerdere bevindingen (Schwartz et al, 2017). 
Wheeler sprak van kleine geluksmomenten die ontstonden door de interactie met muziek (Wheeler, 1999). 
Deze momenten zijn ook gevonden tijdens dit onderzoek. Door het maken van muziek ontstond vanuit de 
participanten altijd een reactie door te dansen, applaudisseren, lachen of geluiden te maken. Daarbij is het 
prototype (3.2.3) het meest succesvol gebleken voor het vinden van interactie met de participant. De 
combinatie van herkenbare geluiden en tactiele feedback verwerkt in het ontwerp kon de participant 
activeren wat positief bijdroeg aan de muzieksessie. Dit draagt bij aan creëren van een sociale band met 
deze doelgroep. Deze vorm van affectieve communicatie (Maes, 2011) resoneert beide kanten op. Het zijn 
kleine geluksmomentjes voor zowel de begeleiders als participant. Het instrument zou op een 
gemakkelijke manier zou kunnen worden ingezet door zowel de muziektherapeut als begeleiders. Daarbij 
houdt in het ontwerp rekening met de beperkingen van de participanten en is het makkelijk 
configureerbaar, zodat er ruimte is om te experimenteren. De kosten blijven hierbij laag. Een iPad heeft 
een aanschaf prijs van 329,- euro en de Keezy applicatie is gratis te verkrijgen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat ondanks de beperkingen en met behulp van de ontwerpprincipes (tabel 
4) het mogelijk is om op maat gemaakte instrumenten, speelgoed of andere interactieve tools te 
ontwikkelen. Dit vereist veel geduld, verdieping en toewijding van de ontwerper. 
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Bijlagen 

Bijlage A: topiclijst 

Bijlage B: Videoanalyse vragenlijst 

Bijlage C: Observaties

# Geïnterviewden Topics Context

a Moeder van Jaap Communicatie, muzieksmaak, eigen regie Op bezoek bij Jaap.

b Moeder van 
Robert

Communicatie, muzieksmaak, eigen regie Op bezoek bij Robert

c Begeleider van 
Jaap

Communicatie, beperkingen cliënten, 
muziektherapie, eigen regie

Tijdens een werkdag

d Begeleider van 
Robert

Communicatie, beperkingen cliënten, 
muziektherapie, eigen regie

Tijdens een werkdag

e Wendy Koerts Niveaubepaling, communicatie, eigen regie, 
ontwerpen voor deze doelgroep, ernstige 
meervoudige beperking

Op kantoor tijdens een werkdag.

# Vraag 

1 Lijken de interacties met het instrument bewust?

2 Welke emoties heb je kunnen zien bij de participant?

3 Voegt het prototype toe aan de interactie?

4 Is de keuze van muziek aansluitend bij de smaak van de participant?

5 Overige opmerkingen, aanvullingen

Locatie Duur Participanten Activiteiten

Us Dream: Huiskamer, 
Woonkamer client 1

4 uur 3 begeleiders, 1 muziek 
therapeut, 2 cliënten 

TV kijken, voeding, 
voorlezen, muziek 
luisteren, muziek therapie

Us Dream: Woonkamer 
client  2

2 uur x 4 2 muziektherapeuten Muziektherapie

Talant woongroep Leleane 1 uur 2 begeleiders, 8 cliënten Rondleiding door 
woongroep

Us Dream, Woonkamer 
client 1

3 uur 1 begeleider, 1 client TV kijken, voeding, boek 
voorlezen

De Neushoorn 1,5 uur 2 cliënten, 2 
muziektherapeuten

Inclusief orkest, live 
optreden met de huidige 
prototypes.
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