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Samenvatting Kinemoto trial case 

In dit project is in het Fieldlab Gehandicaptenzorg (FGZ) het product ‘de Kinemoto’ van Axendo en 

Care4More met daarop 15 verschillende spellen voor cliënten met ernstig meervoudige beperking 

(EMB) tot licht verstandelijke beperking (LVB) getest samen met begeleiders en cliënten. Deze test 

heeft plaatsgevonden bij 6 verschillende woongroepen/dagbestedingen bij ’s Heeren Loo, Siza en 

Philadelphia. 

De Kinemoto maakt gebruik van een 3D camera om bewegingen van de spelers te registreren en is 

geschikt vanaf een zeer laag niveau (voor meer informatie: www.care4more.nl/producten/kinemoto-

basis-2/). Dit project had als voornaamste doel om verdere opschaling van Kinemoto binnen de 

gehandicaptenzorg mogelijk te maken. De onderzoeksvragen die de basis vormen van deze trial case 

zijn: 

 Welke mate van ondersteuning is er nodig (installatie en gebruik) om een Kinemoto 

basisopstelling succesvol bij een zorginstelling te implementeren? 

 Is de gebruikerservaring van Kinemoto in zijn huidige vorm geschikt voor de doelgroep 

EMB(+) en matig verstandelijk beperkt (MVB)? Welke aanpassingen zijn er in hard- software 

nodig om deze gebruikerservaring verder te verbeteren? 

Om de verschillende mate van ondersteuning bij installatie te testen werden twee pakketten 

aangeboden: Volledig Ontzorgen, waarbij een medewerker van Care4More de Kinemoto installeerde 

en uitleg gaf over de spellen en Deels Zelf Doen, waarbij de Kinemoto met een handleiding werd 

opgestuurd en de locatie zelf de installatie deed. Installatie door een medewerker van Care4More is 

als positief ervaren, echter de installatie door de zorglocaties zelf verliep in alle 4 gevallen ook 

probleemloos. Daarom is installatie door een medewerker van Care4More niet nodig. De technische 

ondersteuning tijdens gebruik van de Kinemoto zoals deze tijdens de trial is geboden, is beoordeeld 

met ‘goed’. 

De gebruikerservaringen werden op 2 manieren gemeten. Tijdens de testweken zijn de reacties van 

cliënten op de spellen vastgelegd in logboeken en na afloop van de testweken zijn de begeleiders ook 

geïnterviewd. De Kinemoto bracht veel enthousiasme op de test-locaties door de vrolijkheid van de 

spellen en het in beeld zien van zichzelf. Cliënten werden actiever en bewogen meer. Voor de 

begeleiders is de Kinemoto gemakkelijk te bedienen en een leuke variatie in het dagprogramma. Wel 

is er tijd nodig om te oefenen en bij het spelen van de spellen bij de meeste cliënten is begeleiding 

gewenst. 

Alle testlocaties is gevraagd of zij de Kinemoto geschikt vonden voor de doelgroep waarmee getest 

is. Bij de locaties met een mix van de niveaus werd de Kinemoto erg geschikt bevonden, zeker na 

meer oefenen. Voor de locaties met vooral EMB cliënten, met cognitieve leeftijd tussen 0 en 2 jaar, 

werd de Kinemoto boven niveau gevonden. Ook kon een aantal EMB cliënten het scherm niet zien 

wanneer zij op 2 meter afstand zaten, en de camera werkte niet goed wanneer zij dichterbij zaten.  

De spellen op de Kinemoto zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. De testlocaties 

waardeerden de variatie in de spellen en gaven aan dat er voor elk niveau geschikte spellen zijn. De 

../Communicatie/www.care4more.nl/producten/kinemoto-basis-2/
../Communicatie/www.care4more.nl/producten/kinemoto-basis-2/
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favouriete spellen tijdens de test waren Knallende ballonnen en Regenbogen, welke ook zeer 

geschikt waren voor cliënten in een rolstoel. Minst favouriete spellen waren Puzzelen, de Rode baron 

en Kermis, spellen met een hogere moeilijkheidsgraad. Bij frequenter gebruik van de Kinemoto is de 

begeleider bekend met de verschillende niveaus van de spellen en kan een spel op het juiste niveau 

worden gespeeld. 

Alle suggesties voor productverbetering zijn verzameld en vermeld in het verslag. Meest 

voorkomende suggesties waren focus van de camera op 1 persoon mogelijk maken en een 

touchscreen. In de meeste gevallen laden de spellen snel en gaat de detectie van de personen goed, 

maar in enkele gevallen was de reactiesnelheid lager. Voor de cliënten in de geteste doelgroep was 

dit moeilijk te begrijpen en om dan interesse te houden. Ook hebben de locaties ideeën gegeven 

voor aanpassingen, zoals het maken van een profiel zodat cliënten hun eigen naam bij hun score 

kunnen zien, of het voorprogrammeren van de spellen, zodat er geen begeleiding bij nodig is. 

Voor locaties die de Kinemoto willen aanschaffen hebben de testers een aantal tips gegeven. De 

belangrijkste tips zijn dat er gezorgd moet worden voor weinig afleiding, bijvoorbeeld door in een 

afzonderlijke ruimte te spelen of het plaatsen van een scherm achter de speler. Ook is er zeker in het 

begin begeleiding nodig en is het beste om maximaal met 2 tot 3 cliënten tegelijk te spelen. Op 

woonlocaties is het lastig om tijd te vinden, maar op dagbestedingslocaties is het als sportactiviteit of 

vrijetijdsmoment een leuke variatie in het dagprogramma. Alle 6 testlocaties bevelen het gebruik van 

de Kinemoto van harte aan bij collega locaties met een niveau hoger dan EMB. 

Wanneer u een persoonlijke toelichting wilt of de Kinemoto ook voor uw cliënten interessant is of de 

Kinemoto op locatie in actie wilt zien, mail dan naar info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl. 

mailto:info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl
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1. Inleiding 

Dit project is een samenwerking tussen Care4more, Axendo en het Fieldlab Gehandicaptenzorg 
(FGZ). Het is een vervolg op het project “Games 4 EMB”, het samenwerkingsproject tussen het FGZ, 
studenten van de HAN en Axendo, met als doel het ontwikkelen van spellen voor de EMB-doelgroep. 
In dit project is het product ‘de Kinemoto’ van Axendo en Care4More met daarop 15 verschillende 
spellen voor EMB-LVB getest samen met begeleiders en cliënten. Deze test heeft plaatsgevonden bij 
6 verschillende woongroepen/dagbestedingen bij ’s Heeren Loo, Siza en Philadelphia. 

1.1 Wat is de Kinemoto? 

De Kinemoto (zie Figuur 1) stimuleert het bewegen bij mensen 
met een verstandelijke beperking of dementie op een 
interactieve manier. Lichaam, handen en voeten worden gebruikt 
om de beweegspellen te spelen. 

De Kinemoto is geschikt vanaf een zeer laag niveau en is geschikt 
voor EMB, mensen met een verstandelijke beperking, mensen 
met dementie. De cliënt hoeft niets vast te houden. De 3D 
camera registreert de kleinste bewegingen. 

Kinemoto Professional heeft een positief effect op de lichamelijke 
activiteit, cognitieve fitheid en sociaal contact. Hierdoor ontstaat 
een sterker gevoel van controle over de eigen 
bewegingsvaardigheden. 

Naast het stimuleren van beweging zorgt de Kinemoto 
Professional ook voor sociale interactie omdat de beweegspellen 
kunnen worden gespeeld met zijn tweeën of met een groep. 
 

Voor ervaringsverhalen (filmpjes) zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=a06VJERSiGo 
https://www.youtube.com/watch?v=gtemHz9T6H8 

Algemene informatie over de Kinemoto en de bijbehorende spellen is te vinden op: 
http://www.care4more.nl/producten/kinemoto-basis/ 

1.2 Doelstellingen en verwachte resultaten 

Dit project heeft als voornaamste doel om verdere opschaling van Kinemoto binnen de 

gehandicaptenzorg mogelijk te maken. De onderzoeksvragen die de basis vormen van deze trial case 

zijn: 

 Welke mate van ondersteuning is er nodig (installatie en gebruik) om een Kinemoto 

basisopstelling succesvol bij een zorginstelling te implementeren? 

 Is de gebruikerservaring van Kinemoto in zijn huidige vorm geschikt voor de doelgroep 

ernstig meervoudig beperkt (EMB, ontwikkelingsleeftijd 0 tot +/- 2 jaar) en matig 

Figuur 1: Kinemoto 

https://www.youtube.com/watch?v=a06VJERSiGo
https://www.youtube.com/watch?v=gtemHz9T6H8
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verstandelijk beperkt (MVB, ontwikkelingsleeftijd 4/5 tot 7/8 jaar)? Welke aanpassingen zijn 

er in hard- software nodig om deze gebruikerservaring verder te verbeteren? 

De trial case heeft ingevulde logboeken opgeleverd met inzicht in regelmatig gebruik van Kinemoto 

en de mate van zelfstandigheid waarmee cliënten aan de slag kunnen met de spellen. Daarnaast zijn 

productverbeteringen geclassificeerd (klein, middel, groot). Met de uitkomsten van deze trial case 

kunnen Care4More en Axendo onder andere de volgende doelen bereiken: 

 Kinemoto doe-het-zelf pakket dat per pakketdienst verstuurd kan worden. Bestaande uit 

noodzakelijke hardware en software (zie specificaties basisset), met duidelijk 

instructiemateriaal (handleiding, video’s) waarmee begeleiders zelf het systeem kunnen 

aansluiten.  

 Productverbeteringen implementeren in de ontwikkelroadmap.  
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2. Testaanpak 

In estafette vorm hebben Siza, ’s Heeren Loo en Philadelphia elk op twee locaties twee weken de 

Kinemoto getest. Er is gekozen voor een testduur van 2 weken per locatie om de testlocaties slechts 

een korte tijd te belasten met extra werk en zo een goede focus te houden op de trial case. 

2.1. Testlocaties en mate van ondersteuning 

De testlocaties hebben gebruik gemaakt van de Kinemoto basisset (zie Bijlage I) en een eigen TV. De 

Kinemoto stond bij 5 locaties op de groeps/activiteiten ruimte en bij 1 locatie in een aparte kamer. 

Om de verschillende mate van ondersteuning bij installatie te testen werden twee pakketten 

aangeboden: 

Volledig ontzorgen (VO) 

Een installatiemonteur brengt de Kinemoto basisset op afspraak en verzorgt de installatie van de 

Kinemoto volledig. De zorglocatie zorgt enkel voor een geschikte TV of beamer. Dit installatie is 

inclusief een korte gebruiksinstructie voor het aanzetten en afsluiten van het systeem.  

Deels zelf doen (DZD) 

De basisset wordt per post verstuurd naar de zorglocatie. De verantwoordelijke binnen de locatie 

draagt vervolgens zelf zorg voor een correcte aansluiting van de set op de TV/beamer. 

Ondersteuning hierbij is mogelijk per telefoon of mail.  

De deelnemende testlocaties en de verdeling van de verschillende ondersteuning bij installatie staan 

weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1: Deelnemende testlocaties en de mate van ontvangen ondersteuning bij installatie. 

Zorginstelling Testlocatie Ondersteuning 

Siza 
Activiteitencentrum Rijkerswoerd VO 

Activiteitencentrum De Laar VO 

’s Heeren Loo 
Dagbesteding Bedum DZD 

Dagbesteding Tussenland DZD 

Philadelphia 
Woonlocatie De Ster DZD 

Woonlocatie De Jachthoorn DZD 

 

2.2. Data verzameling 

De data verzameling heeft plaatsgevonden op drie verschillende manieren: Cliëntgegevens, 

logboeken en een eindevaluatie door middel van een interview.  
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Cliëntgegevens 
De volgende gegevens zijn verzameld van alle deelnemende cliënten d.m.v. Google Forms: 

Voornaam, leeftijd, cognitieve leeftijd, typering, rolstoel (ja/nee) en overige beperkingen die invloed 

zouden kunnen hebben op het spelen met de Kinemoto. De leeftijd is gecategoriseerd in de groepen 

19-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar en 65+, op basis van de leeftijdsindeling in het TNO rapport 

‘Trendanalyse verstandelijke gehandicaptenzorg’, waarbij 19-22 jaar en 23-34 jaar is samengevoegd.1 

De cognitieve leeftijd en opgegeven typering zijn gebruikt om de cliënten in te delen in de 

doelgroepen zoals vermeld in Tabel 2. 

 
Tabel 2: Indeling doelgroepen 

Omschrijving IQ Ontwikkelingsleeftijd Afkorting 

Zeer ernstige verstandelijke beperking tot 20-25 0 tot +/- 2 jaar EMB 

Ernstig verstandelijke beperking 20-40 +/- 2 tot 4/5 jaar EVB 

Matig verstandelijke beperking 35-55 4/5 tot 7/8 jaar MVB 

Lichte verstandelijke beperking 50-70 7/8 tot +/- 12 jaar LVB 

Niet aangeboren hersenletsel   NAH 

  

Logboek  
Tijdens de testperiode is het dagelijks gebruik van de Kinemoto vastgelegd in logboeken in Google 

Forms, waarin per spel en per cliënt gevraagd is hoe de cliënt op het spel reageert met behulp van de 

stoplichtmethode. Additioneel is een ‘papieren’ versie verstrekt (zie Bijlage II).  

Interview 
Elke locatie is aan het eind van de testperiode telefonisch geinterviewd met behulp van een vooraf 

opgestelde vragenlijst. 

2.3. Data analyse 

De data is geanonimiseerd en kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd.  

                                                           
1 W. van Staalduinen, F. ten Voorde, Trendanalyse verstandelijk gehandicaptenzorg, TNO, 2011. 
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3. Resultaten en discussie 

In dit hoofdstuk vindt u de data analyse van de logboeken en interviews van de Kinemoto trial case. 

Verdere visualisering van de data anlyse van de logboeken staat vermeld in Bijlage III. Ruwe data is 

beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat van het FGZ (info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl). De 

ruwe data van de open vragen gesteld in de interviews staan in Bijlage IV. 

3.1. Mate van ondersteuning bij installatie en gebruik 

De ondersteuning bij installatie en gebruik van de Kinemoto door Care4More is als positief ervaren 

(Figuur 2). Op de 2 locaties waar de installatie volledig verzorgd (VO) is, is de installatie als goed 

beoordeeld. Op beide locaties is de tijd genomen om alle spellen door te lopen, wat op 1 locatie als 

positief is ervaren en op de andere locatie als misschien te uitgebreid. Op de 4 locaties die de 

Kinemoto zelf hebben geinstalleerd (DZD) is de installatie ook goed gegaan, de Kinemoto was ‘snel 

aan de praat’ en ‘makkelijk te installeren’. Hier is de installatie 2 keer als uitstekend beoordeeld, 1 

keer als goed en 1 keer was er geen handleiding ontvangen, maar is de installatie desondanks goed 

gegaan. Het gebruik van de Kinemoto was gemakkelijk, het menu en de spellen spraken voor zich. 

Ondersteuning tijdens het gebruik is bij de meeste locaties niet nodig geweest, wanneer wel nodig 

was Care4More goed bereikbaar. Bij langer gebruik is updates met nieuwe spellen gewenst. 

 

 
 

 

De conclusie op de vraag ‘Welke mate van ondersteuning is er nodig (installatie en gebruik) om een 

Kinemoto basisopstelling succesvol bij een zorginstelling te implementeren?’ is dan ook dat 

installatie door een medewerker niet nodig is. Het installeren van de Kinemoto met gebruik van een 

handleiding wordt als gemakkelijk ervaren. Tijdens het gebruik is de ondersteuning, zoals deze 

tijdens de trial is geboden, goed. 

3.2. Gebruikerservaring van de Kinemoto 

In dit hoofdstuk staan de ervaringen omschreven met het Kinemoto product in het algemeen en 

vervolgens de spellen. Bij beide onderdelen wordt de vraag beantwoord: ‘Is de gebruikerservaring 

van Kinemoto in zijn huidige vorm geschikt voor de doelgroep EMB(+) en matig verstandelijk beperkt 

(MVB)?’ 

Figuur 2: Beoordeling ondersteuning bij installatie en gebruik gegeven in de interviews (1: onvoldoende, 2: 
matig/voldoende, 3: goed, 4: uitstekend). De spreiding in antwoorden is weergegeven met de positieve en negatieve 
standaarddeviatie. 

mailto:info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl
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Kinemoto product 
De beoordeling van de Kinemoto staat weergegeven in Figuur 3. De algemene tevredenheid is goed, 

de testlocaties vinden het een leuk en technisch product met stimulerende beelden en muziek. Er 

was veel enthousiasme door de vrolijkheid van de spellen en het in beeld zien van zichzelf. Een aantal 

cliënten werd actiever en bewoog meer. Wel is aangegeven dat er tijd nodig is om te oefenen en dat 

bij het spelen van de spellen, bij de meeste cliënten begeleiding, gewenst is. De 

gebruiksvriendelijkheid is goed beoordeeld: de camera herkende de mensen goed, het menu was 

duidelijk en de bediening was ook geschikt voor computerleken. Bij 2 locaties is aangegeven dat het 

lastig was dat het toetsenbord alleen op korte afstand werkt. Zij hebben aangegeven dat ze de 

voorkeur hebben voor een touchscreen. 1 locatie gaf aan dat het pijltje op het toetsenbord lastig met 

een vinger te besturen was. De betrouwbaarheid van de Kinemoto was ook goed in de meeste 

gevallen, de spellen laden snel en de detectie ging goed. In enkele gevallen bij enkele spellen was de 

reactiesnelheid lager of liep het spel vast. Voor de cliënten in de geteste doelgroep was dit moeilijk 

te begrijpen en daardoor om de interesse te houden. Het speelplezier was groot, de Kinemoto zorgde 

voor vrolijkheid op de groep. Bij EMB cliënten was vooral het samen spelen met de begeleiding 

geweldig, zelf spelen was behoorlijk lastig. De verbetering van kwaliteit van leven is niet heel 

duidelijk, zeker niet bij de testlocaties met veel EMB cliënten, maar de Kinemoto wordt zeker een 

leuke meerwaarde gevonden voor de daginvulling. De Kinemoto zorgt voor meer beweging en 

afwisseling in activiteiten. Het gemak van ingebruikname werd als goed beoordeeld, het gebruik van 

de Kinemoto was voor de begeleiding makkelijk aan te leren. 

 

 
 

 

 

Plus en minpunten van de Kinemoto 

De pluspunten van de Kinemoto voor de cliënt zijn: Leuke spellen voor elk niveau, stimulans om te 

bewegen, mogelijkheid tot actie en reactie, werken aan concentratie, samen spelen met de 

begeleiding (positieve aandacht), leuk om zichzelf en eigen bewegingen te zien, variatie in het 

dagprogramma en groepsbinding. Voor EMB cliënten sluit de Kinemoto minder aan, dan was het 

pluspunt het meebeleven met de begeleiding. 

Figuur 3: Beoordeling Kinemoto product gegeven in de interviews (1: onvoldoende, 2: matig/voldoende, 3: goed, 4: 
uitstekend). De spreiding in antwoorden is weergegeven met de positieve en negatieve standaarddeviatie. 
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De minpunten van de Kinemoto voor de cliënt zijn: Het is lastig voor sommige cliënten om de link te 

leggen tussen hun bewegingen en wat er op het scherm gebeurd en er is tijd nodig voor de cliënten 

om de spellen te snappen en te oefenen. Niet alle cliënten vinden alle spellen leuk, soms ook 

ongeinteresseerde of negatieve reacties. De camera pakte personen in de achtergrond ook mee, dit 

was afleidend voor de cliënt die het spel speelde. Cliënten die niet goed konden zien gingen dichtbij 

het beeld staan, maar de camera ziet ze dan niet goed. Door het enthousiasme was er op 1 locatie 

een aantal valpartijen. Door een korte concentratieboog van de cliënten waren wachten op de 

spellen en haperingen extra vervelend en frustrerend. Voor EMB cliënten gaat het te snel en is de 

achtergrond te druk. 

De pluspunten van de Kinemoto voor de begeleider zijn: Leuke activiteit, direct inzetbaar, variatie in 

het dagprogramma, positieve aandacht voor cliënt, groepsbinding, leuk om iets vernieuwends aan te 

bieden, cliënt meer laten bewegen zonder al te veel te hoeven aansporen. 

De minpunten van de Kinemoto voor de begeleider zijn: Tijdgebrek, afhankelijk van het niveau van de 

cliënt en de nieuwheid van de Kinemoto op de groep is er vaak begeleiding nodig, hapering van 

sommige spellen was vervelend, lastig dat de cliënten afstand moesten houden van het apparaat, de 

prijs van de installatie. 

 

Geschiktheid voor de doelgroep 

Alle testlocaties is gevraagd of zij de Kinemoto geschikt vonden voor de doelgroep waarmee getest 

is. De resultaten staan in Tabel 3. 

 
Tabel 3: Geschikt voor de doelgroep, met per testlocatie de verdeling van de doelgroepen.  

Loca
tie 

EMB 
(%) 

EVB 
(%) 

MVB+ 
(%) 

MVB 
(%) 

LVB 
(%) 

NAH 
(%) 

Ja/nee Toelichting 

1 20 20 35 15  10 Ja Spellen voor alle niveaus. 

2  29 14 43 14  Ja 
Leuke manier van bewegen en 
gevarieerde spellen. 

3 29 29  43   
Nog 
niet 

Onze EMB-cliënten zien niet veel op 2 
meter, die zien pas op 1 meter. 

4 75 13  13   Nee 
De cliënten konden niet de link leggen 
tussen hun bewegingen en wat er op 
het scherm gebeurde.  

5  66  33   Ja 
Voor gedeelte absoluut. Vooral om 
alleen te spelen en om bewegen te 
stimuleren.  

6  66  33   Ja 
Met meer oefening. Voor laag niveau is 
het lastig en is begeleiding nodig. 

 

Voor de EMB doelgroep met cognitieve leeftijd tussen 0 en 2 jaar is de Kinemoto boven niveau. Ook 

is de Kinemoto minder geschikt doordat een EMB cliënten in de test het scherm niet kunnen zien 
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wanneer zij op 2 meter afstand zitten, en de camera werkt niet goed wanneer zij dichterbij zitten. 

Voor doelgroepen met hoger niveau wordt de Kinemoto geschikt gevonden, zeker na meer oefenen. 

Spellen 
 

Reacties op alle spellen 

Na het spelen van een spel op de Kinemoto is door de begeleiders de reactie van de cliënt vastgelegd 

in het logboek. Het Kinemoto logboek is 137 keer ingevuld door 48 verschillende cliënten voor 11 

verschillende spellen. In het algemeen reageerde 59,1 % positief op het spelen met de Kinemoto, 

29,9 % reageerde niet of neutraal en 10,9 % reageerde niet positief (Figuur 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen. Groen: Cliënt reageert positief, is alert, lacht, is 
geboeid. Oranje: Cliënt reageert niet of neutraal, passief. Rood: Cliënt reageert niet positief, gestrest, verbaal sterk 
aanwezig. 

 

De begeleiders hebben de reacties toegelicht. De toelichtingen zijn hier ingedeeld in verschillende 

categorien. Positieve reacties (71x) zijn vooral ‘Cliënt vindt het leuk en speelt enthousiast’ (43x), 

‘Cliënt vindt het leuk maar moeilijk’(5x), ‘Cliënt vindt het leuk zichzelf te zien’ (4x), ‘Cliënt vindt het 

leuk maar heeft begeleiding nodig om met de Kinemoto te spelen’(3x), ‘Cliënt vindt het leuk om te 

kijken’(3x) en ‘Cliënt vindt het spel leuk, maar voor heel even’ (3x). Neutrale reacties (39x) bestaan 

uit ‘Cliënt is niet of nauwelijks geinteresseerd’ (5x), ‘Cliënt kijkt maar reageert niet of nauwelijks’ (4x), 

‘Cliënt reageert niet of nauwelijks’ (3x), ‘Cliënt vindt het leuk maar moeilijk’ (3x), ‘Cliënt vindt het spel 

leuk, maar voor heel even’ (3x), ‘Cliënt vindt het spel te moeilijk’ (3x). Gegeven toelichting op 

negatieve reacties (15x) zijn ‘Cliënt gaat schreeuwen/wordt boos’ (3x), ‘Cliënt wordt gestrest’ (3x), 

‘Cliënt vindt het spel te moeilijk’ (2x) en ‘Cliënt is niet of nauwelijks geinteresseerd’(2x). In Bijlage III - 

Resultaten logboeken Kinemoto trial case staan ook de overige reacties. 

De reacties op de Kinemoto in het algemeen (alle spellen) zijn geanalyseerd naar geslacht, 

leeftijdscategorie, rolstoel gebruik, dagdeel en doelgroep. In Bijlage III - Resultaten logboeken 

Kinemoto trial case staan de resultaten, hieronder worden enkel de belangrijkste resultaten en 

conclusies vermeld. 
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De reacties van mannen op de Kinemoto-spellen zijn in deze test duidelijk positiever dan de reacties 

van vrouwen. De oorzaak hiervan is niet bekend/onderzocht. De reacties ingedeeld naar 

verschillende leeftijdscategorien laat zien dat de categorie 19 – 34 jaar het meest positief reageerde, 

waarschijnlijk omdat deze groep meer in aanraking is geweest met technologie. Tussen de 

leeftijdscategorien 35 – 49 jaar en 50 – 68 jaar is weinig verschil te zien in reacties. Het gebruik van 

een rolstoel voor het spelplezier lijkt weinig uit te maken. Er zijn iets meer positieve reacties (61% vs. 

56%) bij cliënten zonder rolstoel, daarentegen zijn er ook iets meer negatieve reacties bij deze groep 

(12 % vs. 8%). Ook is gekeken naar andere beperkingen die invloed kunnen hebben op het gebruik 

van de Kinemoto, zoas gezichtsproblemen, functiebeperkingen van armen, epilepsie, autisme, etc. Er 

is geen directe correlatie tussen deze beperkingen en de hoeveelheid negatieve of neutrale reacties 

gevonden. Analyse van de logboeken laat zien dat het tijdstip om de Kinemoto spellen te spelen wel 

van belang is. ’s Middags zijn er aanzienlijk meer positieve reacties (70%) dan ’s ochtends (38%). 

Analyse van de reacties op alle spellen naar doelgroep laat geen duidelijke trend met het niveau van 

de cliënten zien. Hieruit blijkt dat de Kinemoto niet specifiek voor één bepaalde doelgroep is, er zijn 

spellen gericht op de verschillende niveaus. 

 

Reacties per spel 

De reacties van de cliënten op het spelen van een specifiek Kinemoto-spel zijn te zien in Figuur 5. 

Voor de Rode Baron en de Voetbalmuur zijn geen logboeken ingevuld. Het spel postkaarten is 1 keer 

gespeeld en de reactie was positief. 
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Figuur 5: Reacties van cliënten op het spelen van de specifieke Kinemoto spelen. Het aantal keer per spel dat een logboek is 
ingevuld staat vermeld in de figuur. 

 

Ook is tijdens de interviews gevraagd om de spellen te beoordelen. De gegeven beoordelingen staan 

vermeld in Figuur 6. 

 
Figuur 6: Beoordeling Kinemoto spellen (1: onvoldoende, 2: matig/voldoende, 3: goed, 4: uitstekend). De spreiding in 
antwoorden is weergegeven met de positieve en negatieve standaarddeviatie. 
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Combinatie van de reacties, hoe vaak de spellen gespeeld zijn en de beoordeling van de begeleiding 

leidt tot de conclusie dat de favouriete spellen Knallende ballonnen en Regenbogen waren. Minst 

favouriete spellen waren Puzzelen, de Rode baron en Kermis. Opvallend is dat de ervaring van de 

begeleiding niet altijd overeenkomt met de reacties van de cliënten zoals opgeschreven in de 

logboeken. Een voorbeeld is de Magische spiegel en Zwevende bubbels, die door de begeleiding zeer 

positief is beoordeeld, terwijl de reacties van de cliënten respectievelijk slechts 36% en 43% positief 

waren.  

Reacties per doelgroep op de spellen 

De spellen op de Kinemoto zijn ontworpen voor verschillende doelgroepen. Knallende ballonnen, 

Levend schilderij, Zwevende bubbels en De zwevende ster zijn gemaakt voor EMB en EVB. 

Fruitboom, Regenbogen, Magische spiegel, Televisie en Golfbreker zijn ontworpen voor MVB en de 

Stuiterbal, Kermis en Puzzelen zijn gemaakt voor LVB. In Figuur 7 staan de reacties van de cliënten op 

deze spelgroepen, opgedeeld in doelgroepen EMB en EVB, MVB en MVB+ en LVB. 

 

Spellen 
ontworpen voor 
EMB en EVB: 

  

 

Spellen 
ontworpen voor 
MVB 

   

Spellen 
ontworpen voor 
LVB 

   
 
Figuur 7: Rij 1: Reacties van cliënten opgedeeld in niveau op het spelen van de spellen ‘Knallende ballonnen, Levend 
schilderij, Zwevende bubbels en De zwevende ster’, die zijn ontworpen voor EMB en EVB. Rij 2: Reacties van cliënten 
opgedeeld in niveau op het spelen van de spellen ‘Fruitboom, Regenbogen, Magische spiegel, Televisie en Golfbreker’, die 
zijn ontworpen voor MVB. Rij 3: Reacties van cliënten opgedeeld in niveau op het spelen van de spellen ‘Stuiterbal, Kermis 
en Puzzelen’, die zijn ontworpen voor LVB. 



  

 

       Testrapport Kinemoto trial case        pagina 16    31

   

Uit Figuur 7 is duidelijk te zien dat de spellen die voor licht verstandelijk beperkte cliënten zijn 

ontworpen minder geschikt zijn voor ernstig tot matig verstandelijk beperkte cliënten. Dit zelfde 

onderscheid is niet duidelijk zichtbaar tussen EMB/EVB spellen en MVB spellen. Echter, wanneer de 

toelichtingen worden bekeken, is 15 x aangegeven dat een spel te moeilijk is voor de cliënt. In 9 van 

die gevallen speelden de cliënt dan inderdaad een spel boven zijn niveau. Bij frequenter gebruik van 

de Kinemoto is de begeleider bekend met de verschillende niveaus van de spellen en kan een spel op 

het juiste niveau worden gespeeld. 

De begeleiders gaven aan dat de EMB/EVB spellen zoals Levend schilderij, Zwevende bubbels en De 

zwevende ster vaak gebruikt zijn op de EMB locaties. Het zwaaien naar de ballonnen was ook zeer 

geschikt voor cliënten in een rolstoel. De opdracht spelletjes werden te lastig gevonden voor EMB 

cliënten. De Kermis, de Golfbreker en de Fruitboom waren leuker voor een hoger niveau. De 

testlocaties waardeerden de variatie in de spellen en gaven aan dat voor elk niveau er geschikte 

spellen zijn. 

3.3. Suggesties voor productverbeteringen 

Kinemoto product 
Ondanks dat de gebruikerservaring over het algemeen positief was, zijn de testlocaties bij het 

gebruik van de Kinemoto tegen een aantal problemen gelopen. Dit waren: 

- Een aantal spellen reageerden soms slecht. De camera hapert af en toe, bijvoorbeeld als 

iemand langs loopt. 

- Het toetsenbord werkt alleen op korte afstand, de cursor in beeld verdwijnt wanneer de 

afstand te groot is. In het begin was dit niet altijd duidelijk en leek het of het niet werkte. Het 

pijltje is lastig met vinger te besturen. 

- Het meenemen van personen op de achtergrond of de begeleiding wordt als hinderlijk 

ervaren. 

- Het systeem staat zwak, met de camera boven op het scherm. 

 

Suggesties die gegeven zijn voor productverbetering van hardware en software zijn: 

- Geen haperingen (2x). 

- Toetsenbord: Geen draadloos toetsenbord, of groter bereik (2x). 

- Touchscreen vergroot het gebruiksgemak (2x). 

- Focus op 1 persoon mogelijk maken (2x). 

- Bij spellen waar je punten kan verdienen, zou het leuk zijn als cliënten hun eigen naam in 

beeld zien (1x). 

- Het nodig hebben van begeleiding zou kunnen worden vermeden door het instellen van 

meerdere spellen achter elkaar met een ingestelde tijd. Op deze manier zou de begeleiding 

even weg kunnen. Bijvoorbeeld voor cliënt 1: 3 minuten sterren, 3 min regenboog, 3 minuten 

levend schilderij. Waarbij minuten instelbaar, en hoeveelheid spelletjes (1x). 

- Kinemoto werkt op 2 meter afstand; zicht van EMB-cliënten is vaak binnen 1 meter. Voor 

deze cliënten is het handig het al te laten werken op 1 meter afstand (2x).  
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- Bij enkele spellen kon je de instelling van de achtergrond en het weergeven van de spelers 

kiezen. Omdat een simpelere achtergrond gewenst is voor EMB, zou het handig zijn als dit bij 

meer spellen mogelijk is (1x). 

- Snelheid van de spellen, bijvoorbeeld van de sterren of belletjes, instelbaar maken, zodat dit 

aangepast kan worden aan het tempo van de cliënt (1x) 

- Is het ook mogelijk om een oogbesturing erin te verwerken? Als keuze besturing naast 

bewegen met armen, benen, hoofd, mond (1x). 

 

Spellen 
Feedback op de spellen die in de logboeken en interviews zijn aangegeven zijn weergegeven in 

Bijlage V. Suggesties van de begeleiders voor andere soorten spellen zijn: 

- Een spel dat je de bal moet weggooien, maar dan zonder dat je hem gericht ergens op moet 

richten. Nu missen ze, en dat is minder leuk, dan gaat de lol ervan af. 

- Sportspellen doen het sowieso goed, zoals voetballen, bowlen, boogschieten of tennis. 

- Zoekspelletjes, bijvoorbeeld bladeren weghalen en dat er iets tevoorschijn komt. 

- Kleurplaten die ze kunnen inkleuren. 

- Vangspel zoals de fruitboom, dat met 1 hand kan, bijvoorbeeld met een schepnet. 

3.4. Tips voor het spelen op de Kinemoto 

De volgende tips kunnen worden meegegeven aan begeleiders en zorginstellingen die van plan zijn 

de Kinemoto te gebruiken: 

- Afhankelijk van het niveau van de cliënt is er vaak begeleiding nodig. 

- Meerdere personen lastig, 2 tot 3 cliënten tegelijk is maximaal. 

- Afhankelijk van de cliënt zorgen voor weinig afleiding door bijvoorbeeld het afsluiten van de 

ruimte of het plaatsen van een scherm. Er is concentratie nodig om de spellen te kunnen 

spelen. 

- Er is voldoende ruimte nodig voor het spelen van de spellen. 

- Verrijdbaar beeldscherm wel echt een pre. Bijv. een keer in de kantine zetten. 

- Begeleiders instructie geven dat ze rekening houden met hoe de cliënt in zijn vel zit. 

- Cliënten hebben de neiging om het scherm aan te raken. Voor deze cliënten is het handig om 

niet bij het scherm te kunnen. 

- Op wonen moeizaam om tijd te vinden en kan niet standaard in de woonkamer staan, 

dagbesteding gaat het makkelijker. 

3.5. Aanbeveling gebruik Kinemoto 

Alle testlocaties bevelen het gebruik van de Kinemoto van harte aan bij collega locaties (Figuur 8). 

Wel geeft 1 locatie aan dat de eigen EMB cliënten niet de geschikte doelgroep is, dat een hoger 

niveau gewenst is. Alle locaties blijven de de Kinemoto graag gebruiken, behalve de locatie met 

vooral EMB cliënten en de locatie waar zich valpartijen hebben voorgedaan. Ze gebruiken de 

Kinemoto graag als sportactiviteit of vrijetijdsmoment. 
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3.6. FGZ Kinemoto trial case 

De beoordeling van de trial case met de Kinemoto is weergegeven in Figuur 9. De Kinemoto test is 

goed tot uitstekend bevallen bij de testlocaties. De betrokken begeleiders vinden het leuk om mee te 

werken aan testen van vernieuwende producten. De communicatie en informatievoorziening was 

duidelijk en snel. Locatie De Jachthoorn is op het allerlaatste moment nog benaderd, waardoor de 

test voor hun al snel op het programma stond. Het logboek is door de eerste twee testlocaties 

voorzien van feedback en vervolgens is het logboek aangepast aan de wensen van de locaties. Dit 

werd als positief ervaren. De volgende locaties waren tevreden met de logboeken. De lengte van de 

test is door 4 locaties beoordeeld als te kort. 3 locaties gaven de suggestie om 3 of 4 weken te testen, 

zodat cliënten beter kunnen wennen. Ook zou dit beter passen bij de periodes van de werkdoelen 

die de locaties zelf hanteren. De tijdsinvestering is beoordeeld als voldoende tot goed. Negatief was 

dat de verwachting was dat cliënten meer zelfstandig konden spelen, maar dit bleek niet het geval. 

Positief was dat getest kon worden dat het de begeleiding uitkwam. 

 

 

 
 
 

Alle locaties ontvangen terugkoppeling van de test. Locaties AC de Laar, AC Rijkerswoerd, en locatie 

Bedum hebben bij het interview aangegeven open te staan voor andere producttesten. Locatie 

Bedum wil graag EMB expertise centrum zijn. 

Figuur 9: Beoordeling FGZ Kinemoto trial case (1: onvoldoende, 2: matig/voldoende, 3: goed, 4: uitstekend). De 
spreiding in antwoorden is weergegeven met de positieve en negatieve standaarddeviatie. 

Figuur 8: Aanbeveling gebruik Kinemoto (1: onvoldoende, 2: matig/voldoende, 3: goed, 4: uitstekend). De spreiding in 
antwoorden is weergegeven met de positieve en negatieve standaarddeviatie. 
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4. Conclusies 

Om de verschillende mate van ondersteuning bij installatie te testen werden twee pakketten 

aangeboden: Volledig Ontzorgen en Deels Zelf Doen. Installatie door een medewerker van 

Care4More is als positief ervaren, echter de installatie door de zorglocaties zelf verliep in alle 4 

gevallen ook probleemloos. Daarom is installatie door een medewerker van Care4More niet nodig. 

De technische ondersteuning tijdens gebruik van de Kinemoto zoals deze tijdens de trial is geboden, 

is beoordeeld met ‘goed’. 

De Kinemoto bracht veel enthousiasme op de test-locaties door de vrolijkheid van de spellen en het 

in beeld zien van zichzelf. Er is aangegeven dat cliënten actiever worden en meer bewegen. Voor de 

begeleiders is de Kinemoto gemakkelijk te bedienen en een leuke variatie in het dagprogramma. Wel 

is er tijd nodig om te oefenen en bij het spelen van de spellen bij de meeste cliënten is begeleiding 

gewenst. 

Alle testlocaties is gevraagd of zij de Kinemoto geschikt vonden voor de doelgroep waarmee getest 

is. Bij de locaties met een mix van de niveaus werd de Kinemoto erg geschikt bevonden, zeker na 

meer oefenen. Voor de locaties met vooral EMB cliënten met cognitieve leeftijd tussen 0 en 2 jaar 

werd de Kinemoto boven niveau gevonden. Ook kon een aantal EMB cliënten het scherm niet zien 

wanneer zij op 2 meter afstand zaten, en de camera werkte niet goed wanneer zij dichterbij zaten. 

De testlocaties waardeerden de variatie in de spellen en gaven aan dat er voor elk niveau geschikte 

spellen zijn. De favouriete spellen tijdens de test waren Knallende ballonnen en Regenbogen, welke 

ook zeer geschikt waren voor cliënten in een rolstoel. Minst favouriete spellen waren Puzzelen, de 

Rode baron en Kermis, spellen met een hogere moeilijkheidsgraad. Bij frequenter gebruik van de 

Kinemoto is de begeleider bekend met de verschillende niveaus van de spellen en kan een spel op 

het juiste niveau worden gespeeld. 

Meest voorkomende suggesties voor productverbetering waren focus van de camera op 1 persoon 

mogelijk maken en een touchscreen. In de meeste gevallen laden de spellen snel en gaat de detectie 

van de personen goed, maar in enkele gevallen was de reactiesnelheid lager. Voor de cliënten in de 

geteste doelgroep was dit moeilijk te begrijpen en om dan interesse te houden. Ook hebben de 

locaties ideeen gegeven voor aanpassingen, zoals het maken van een profiel zodat cliënten hun eigen 

naam bij hun score kunnen zien, of het voorprogrammeren van de spellen, zodat er geen begeleiding 

bij nodig is. 

Voor locaties die de Kinemoto willen aanschaffen hebben de testers een aantal tips gegeven. De 

belangrijkste tips zijn dat er gezorgd moet worden voor weinig afleiding, bijvoorbeeld door in een 

afzonderlijke ruimte te spelen of het plaatsen van een scherm achter de speler. Ook is er zeker in het 

begin begeleiding nodig en is spelen met 2 tot 3 cliënten tegelijk maximaal. Op woonlocaties is het 

lastig om tijd te vinden, maar op dagbestedingslocaties is het als sportactiviteit of vrijetijdsmoment 

een leuke variatie in het dagprogramma. Alle 6 testlocaties bevelen het gebruik van de Kinemoto van 

harte aan bij collega locaties met een niveau hoger dan EMB. 
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De trial case is goed bevallen bij de testlocaties. De betrokken begeleiders vinden het leuk om mee te 

werken aan testen van vernieuwende producten. De communicatie en informatievoorziening was 

duidelijk en snel. Het logboek is door de eerste twee testlocaties voorzien van feedback en 

vervolgens is het logboek aangepast aan de wensen van de locaties. Dit werd als positief ervaren. De 

lengte van de test is door 4 locaties beoordeeld als te kort. 3 locaties gaven de suggestie om 3 of 4 

weken te testen, zodat cliënten beter kunnen wennen. Ook zou dit beter passen bij de periodes van 

de werkdoelen die de locaties zelf hanteren. Dit is een suggestie om mee te nemen voor een 

volgende trial case. De tijdsinvestering is beoordeeld als voldoende tot goed. Negatief was dat de 

verwachting was dat cliënten meer zelfstandig konden spelen, maar dit bleek niet het geval. Positief 

was dat getest kon worden dat het de begeleiding uitkwam. Locaties AC de Laar, AC Rijkerswoerd, en 

locatie Bedum hebben bij het interview aangegeven open te staan voor andere producttesten, 

waarbij locatie Bedum graag EMB expertise centrum wil zijn. 

 

 



  

 

       Testrapport Kinemoto trial case        pagina 21    31

   

Bijlage I - Basisset 

Met dit pakket kan je direct van start. Het bevat de benodigde hardware, beweeggames en 

ondersteuning. Het enige waar u zelf voor dient te zorgen is een TV-toestel met HDMI-ingang. 

Kinemoto Basis:   

 NUC i7 pc + Windows 10 

 Kinect One sensor 

 TV-clip 

 HDMI-kabel 

 Draadloos toetsenbord 

 

Inclusief: 

 Installatie van de software 

 Handleiding 

 Support (telefoon / mail) 

 1 jaar updates van de software,  

jaarlijks verlengen is mogelijk 

 2 jaar carry-in garantie op de apparatuur 

 

Waar dient u zelf voor te zorgen: 

 (Voldoende technische kennis en ervaring) 

 TV met HDMI-ingang 

 Stopcontact 

 WiFi-netwerk (aanbevolen) 

 

Installatieservice 

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om de Kinemoto te laten installeren op locatie. Wij 

zorgen er dan voor dat er een professional langs komt om de opstelling neer te zetten, aan te sluiten 

op de TV, het WiFi netwerk en klaar te maken voor gebruik. Daarnaast zal er en korte instructie van 

10 minuten gegeven worden over het gebruik van Kinemoto. 
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Bijlage II - Kinemoto Logboek 

Deze printversie van het logboek kan gebruikt worden om meteen na de test in te vullen. We 

verzoeken wel op een rustiger moment op dezelfde dag het digitale logboek invullen. Het online 

logboek kan per spel voor meerdere cliënten tegelijk worden ingevuld. 

 

1. Locatie 

 

2. Tijdstip? 

Markeer slechts één optie. 

 Ochtend 

 Middag 

3. Welk spel hebben jullie gespeeld? 

Markeer slechts één spel. 

 Levend schilderij 

 Knallende ballonnen 

 Zwevende bubbels 

 Fruitboom 

 Regenbogen 

 Magische spiegel 

 Televisie 

 Postkaarten 

 Golfbreker 

 Rode Baron 

 Stuiterbal 

 Kermis 

 Voetbalmuur 

 Puzzelen 

 De zwevende ster 

4. Voornaam cliënt 

 

5. Hoe reageert de cliënt op het spel?* 

Markeer slechts één optie. 

 Groen (cliënt reageert positief. Is alert, 

lacht, is geboeid.) 

 Oranje (cliënt reageert niet of 

neutraal, passief.) 

 Rood (cliënt reageert niet positief. 

Gestrest, verbaal sterk aanwezig.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kun je kort je keuze toelichten? Denk aan 

het effect op de cliënt (gestrest, vrolijk, etc) 

en waar werd dit door veroorzaakt (spel, 

omgeving, etc)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Overige feedback op de Kinemoto en de spellen: 
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Bijlage III - Uitwerking resultaten logboeken Kinemoto trial case 

Data analyse alle logboeken 

Het Kinemoto logboek is 137 keer ingevuld door 48 verschillende cliënten voor 11 verschillende 
spellen. Ruwe data is beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat van het FGZ 
(info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl). 

In het algemeen reageert 59,1 % positief op het spelen met de Kinemoto, 29,9 % reageert niet of 
neutraal en 10,9 % reageert niet positief (zie Figuur 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen. Groen: Cliënt reageert positief, is alert, lacht, is 
geboeid. Oranje: Cliënt reageert niet of neutraal, passief. Rood: Cliënt reageert niet positief, gestrest, verbaal sterk 

aanwezig. 

De reacties op de Kinemoto in het algemeen (alle spellen) zijn hieronder geanalyseerd naar geslacht, 
leeftijdscategorie, rolstoel gebruik, dagdeel en doelgroep. 
 
De reacties op het spelen van de Kinemoto-spellen opgedeeld naar mannen en vrouwen zijn te zien 
in Figuur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen, opgedeeld in mannen en vrouwen. 

mailto:info@fieldlabgehandicaptenzorg.nl
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De reacties op het spelen van de Kinemoto-spellen opgedeeld naar leeftijd zijn te zien in Figuur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reacties op het spelen van de Kinemoto-spellen opgedeeld naar rolstoelgebruik zijn te zien in 
Figuur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reacties op het spelen van de Kinemoto-spellen opgedeeld naar dagdeel zijn te zien in Figuur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen, opgedeeld in rolstoelgebruik. 

Figuur 14: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen, opgedeeld in ochtend, middag en avond. 

Figuur 12: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen, opgedeeld in leeftijdscategorie. 
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De reacties op het spelen van de Kinemoto-spellen opgedeeld naar de typeringen EMB, EVB, EMB, 
EMB+, LVB en NAH zijn te zien in Figuur 15.  
 

Figuur 15: Reacties van cliënten op het spelen van de Kinemoto spelen, opgedeeld in typering. 
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De begeleiders hebben de reacties toegelicht. In Tabel 4 zijn de toelichtingen ingedeeld in 

verschillende categorien.  

Tabel 4 Toelichting reacties en aantallen. 

Groen Aantal: 71 

Cliënt vindt het leuk en speelt enthousiast 43 

Cliënt vindt het leuk iets met de begeleiding te doen 1 

Cliënt vindt het leuk maar heeft begeleiding nodig om met de Kinemoto te spelen 3 

Cliënt vindt het leuk maar moeilijk 5 

Cliënt vindt het leuk maar wil het scherm aanraken 2 

Cliënt vindt het leuk om de begeleiding te zien spelen 2 

Cliënt vindt het leuk om te kijken 3 

Cliënt vindt het leuk zichzelf te zien 4 

Cliënt vindt het raar zichzelf te zien 2 

Cliënt vindt het spel leuk, maar voor heel even 3 

Het spel reageerde traag/haperde 2 

Cliënt is niet of nauwelijks geinteresseerd 1 

Oranje Aantal: 39 

Cliënt gaat mopperen 1 

Cliënt kan niet de link te maken tussen zijn bewegingen en wat er gebeurt op het scherm 1 

Cliënt is niet of nauwelijks geinteresseerd 5 

Cliënt kan niet de juiste houding aannemen 2 

Cliënt kijkt maar reageert niet of nauwelijks 4 

Cliënt reageert niet of nauwelijks 3 

Cliënt vindt het lastig en heeft begeleiding nodig om met de Kinemoto te spelen 2 

Cliënt vindt het leuk iets met de begeleiding te doen 1 

Cliënt vindt het leuk maar heeft begeleiding nodig om met de Kinemoto te spelen 1 

Cliënt vindt het leuk maar moeilijk 3 

Cliënt vindt het leuk om de begeleiding te zien spelen 2 

Cliënt vindt het leuk om te kijken 2 

Cliënt vindt het niet leuk 1 

Cliënt vindt het raar zichzelf te zien 1 

Cliënt vindt het spel leuk, maar voor heel even 3 

Cliënt vindt het spel te makkelijk 1 

Cliënt vindt het spel te moeilijk 3 

Het spel reageerde traag/haperde 2 

Het spel werkte niet omdat de camera teveel mensen pakte 1 

Rood Aantal: 15 

Cliënt reageert niet of nauwelijks 1 

Cliënt vindt het niet leuk 1 

Cliënt vindt het spel te makkelijk 1 

Cliënt vindt het spel te moeilijk 2 

Cliënt wilde niet dichtbij komen 1 

Cliënt wordt gestrest 3 

Het spel reageerde traag/haperde 1 

Cliënt gaat schreeuwen/wordt boos 3 

Cliënt is niet of nauwelijks geinteresseerd 2 

Cliënt reageert niet of nauwelijks 1 
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Bijlage IV - Resultaten interviews Kinemoto trial case: open vragen 

De zes testlocaties hebben via telefonisch interview de volgende open vragen beantwoord. 

Hoe stond de Kinemoto bij jullie opgesteld? (Bijvoorbeeld op de groep of in een aparte ruimte) 

Activiteit op de groep, rest van de tijd in de kantine, in de hoek. 

Groepsruimte, maar kon verplaatst worden. Rijdende televisie. van groep naar groep.  

In de activiteitenruimte, in hoek naar de muur. Eerst te dicht bij de muur, want moest 2 meter 
afstand. 

In een lokaal, soort kamertjes/hokjes. In 1 hokje (vrij groot). Wilden het heel laten, dus deur moest 
op slot kunnen. Kunnen meerdere mensen in. 

Algemene huiskamer. Moest gebeuren met leiding, kon niet op eigen kamer. Soms problemen met 
cliënten dat er iemand bezig was en er iets anders mee doen. 

In de gezamenlijke huiskamer met ongeveer 7 man. 

 

De pluspunten van gebruik van de Kinemoto voor de cliënt zijn: 

Leuke spellen, was zeker enthousiasme. Aandacht voor 1 persoon.  

Bewegen, werken aan concentratie (interesse door het spel, deden ze wel hun best, luisterden 
daardoor naar uitleg) 

Variatie in het dagprogramma, mogelijkheid tot actie en reactie, positieve aandacht begeleider door 
doen spel, leuk om zichzelf en eigen bewegingen te zien, he ik ben op televisie, aantrekkingskracht 
voor mobiele andere cliënten, groepsbinding. 

Sluit niet aan bij deze doelgroep. Maar meebeleven voor sommige cliënten heel leuk. Maar 
spanningsboog cliënten wel heel kort. Sommigen vonden het helemaal niet leuk. 

Leukste is bewegen op allerlei manieren. Wij wilden wel eens helpen, maar dan pakte de kinemoto 
jouw bewegingen over. Zou fijn zijn als wij onzichtbaar bleven.  

Samen spelen met iemand, toegevoegde waarde voor de cliënt. 

 

De minpunten van gebruik van Kinemoto voor de cliënt zijn: 

Kuren, reageert niet altijd snel, als er veel mensen in de ruimte zijn, heeft ie moeite met focussen. 
Ook omdat hij op andere personen focust. Cliënten raken gefrusteerd. In een groep lastig. Eis: 
verplaatsbare tv. 

Het wachten op een spel (vliegtuig), hangt samen met concentratieboog. Niet alle cliënten vinden 
alle spellen leuk, maar dat is normaal. Soms detectieproblemen (pakt dan iemand op de achtergrond 
er uit). Sommige cliënten zien niet zo goed, en staan dus te dicht op het scherm. Camera zien ze dan 
niet goed.  

Hij werkt niet binnen een meter, de achtergrond is te druk, het gaat te snel voor EMB'ers (ballonnen 
prikken), geen touchscreen. 

Een cliënt begon gelijk te meppen, wilde gelijk weg. Paar liepen weg (onverschillig).  
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De link leggen tussen beweging en wat er op het scherm gebeurd.  

Het moet inslijten, ze moeten wennen. Ze zien de logica nog niet zo goed. Weinig tijd voor. Meer tijd 
nodig. 

Door het enthousiasme een aantal valpartijen. 

 

De pluspunten van gebruik van Kinemoto voor de begeleider zijn: 

Zelf ook heel erg leuk, leuk apparaat, leuke actviteit.  

Makkelijke aansluiting, bedienen startpagina simpel. Weinig voorbereiding, scheelt in tijd. Zet m aan, 
en je kan gelijk beginnen. Verrijdbaar beeldscherm wel echt een pre. Bijv. een keer in de kantine 
zetten.  

Variatie in het dagprogramma, positieve aandacht voor cliënt, groepsbinding. 

Met andere doelgroep, dan denk ik geweldig. Was zelf wel enthousiast. Was simpel dus was 
verbaasd dat cliënten het niet konden.  

Leuk om iets nieuws aan te bieden. Is echt vernieuwend, dit is wel op het niveau. 

Cliënt meer laten bewegen zonder al te veel te hoeven aansporen. 

 

De minpunten van gebruik van Kinemoto voor de begeleider zijn: 

Lastig dat ze afstand van het apparaat moesten houden (geen touchscreen). Veiligheid apparaat.  

Hapering van sommige spellen. 

Toetsenbord was onhandig, touchscreen handiger. 

De prijs. 

Tijdgebrek, je moet er bij zitten, zeker nu het nog nieuw is. 

 

Vind je de Kinemoto geschikt voor de cliënten/doelgroep waarmee je getest hebt? Graag 

toelichten: 

Loca
tie 

EMB 
(%) 

EVB 
(%) 

MVB+ 
(%) 

MVB 
(%) 

LVB 
(%) 

NAH 
(%) 

Ja/nee Toelichting 

1 20 20 35 15  10 Ja Spellen voor alle niveaus. 

2  29 14 43 14  Ja 
Leuke manier van bewegen en 
gevarieerde spellen. 

3 29 29  43   
Nog 
niet 

EMB ziet niks op 2 meter, die zien pas 
op 1 meter. 

4 75 13  13   Nee 
De cliënten konden niet de link leggen 
tussen hun bewegingen en wat er op 
het scherm gebeurde.  

5  66  33   Ja Voor gedeelte absoluut. Vooral om 
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alleen te spelen en om bewegen te 
stimuleren.  

6  66  33   Ja 
Met meer oefening. Voor laag niveau is 
het lastig en is begeleiding nodig. 

 

Welke verbeteringen aan de spellen zou je nog willen zien? 

Televisie - meer van deze tijd. Focus op 1 persoon zou goede verbetering.  

Sneller reageren. Voor onze doelgroep moet er wel alleen iets reageren als je iets doet.  

Voetbalmuur stonden eerst niet goed. 

Kinemoto werkt op 2 meter afstand; zicht van EMB-cliënten is vaak binnen 1 meter. Voor deze 

cliënten is het handig het al te laten werken op 1 meter afstand. 

Bij enkele spellen kon je de instelling van de achtergrond en het weergeven van de spelers kiezen. 

Omdat een simpelere achtergrond gewenst is voor EMB, zou het handig zijn als dit bij meer spellen 

mogelijk is. 

Het nodig hebben van begeleiding zou kunnen worden vermeden door het instellen van meerdere 

spellen achter elkaar met een ingestelde tijd. Op deze manier zou de begeleiding even weg kunnen. 

 

Wat voor spellen mis je nog? 

Kermis en voetballen, bal weg moet, maar dan zonder dat je hem gericht ergens op moet richten. Nu 
missen ze, en dat is minder leuk, dan gaat de lol ervan af.  

Misschien iets van bowlen. boogschieten, tennis ofzo. Iets wat ze herkennen. Sportspellen doen het 

sowieso wel goed. 

Zoekspelletjes, bladeren weghalen iets te voorschijn komen. Dat er dingen tevoorschijn komen. 

Heb ik twijfels bij, denk dat er bij deze doelgroep weinig aansluit. 

Misschien kleurplaten inkleuren. Kleur en iets maken.  

Iets wat met 1 hand kan, iets waarbij weinig nodig is, met bijvoorbeeld een schepnet. 

 

Ben je bij de installatie en gebruik van het product tegen problemen aangelopen (indien van 

toepassing)? Zo ja, welke? 

Een aantal spellen reageerden soms slecht. De camera hapert af en toe, bijvoorbeeld als iemand 
langs loopt.  

Het toetsenbord werkt alleen op korte afstand, de cursor in beeld verdwijnt wanneer de afstand te 

groot is. In het begin was dit niet altijd duidelijk en leek het of het niet werkte. Het pijltje is lastig met 

vinger te besturen. 

Het meenemen van personen op de achtergrond of de begeleiding wordt als hinderlijk ervaren. 

Het systeem staat zwak, met de camera boven op het scherm.  
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Heb je suggesties voor verbetering voor de Kinemoto? 

Toetsenbord: Geen draadloos toetsenbord, of groter bereik. Touchscreen vergroot ook het 
gebruiksgemak. 

Focus op 1 persoon mogelijk maken. 

 

Heb je tips waar rekening mee gehouden kan worden bij het spelen/implementeren van het spel? 

Afhankelijk van het niveau van de cliënt is er vaak begeleiding nodig.  

Meerdere personen lastig, 2 tot 3 cliënten tegelijk is maximaal. 

Afhankelijk van de cliënt zorgen voor weinig afleiding door bijvoorbeeld het afsluiten van de ruimte 
of het plaatsen van een scherm. Er is concentratie nodig om de spellen te kunnen spelen. 

Er is voldoende ruimte nodig voor het spelen van de spellen. 

Begeleiders instructie geven dat ze rekening houden met hoe de cliënt in zijn vel zit. 

Cliënten hebben de neiging om het scherm aan te raken. Voor deze cliënten is het handig om niet bij 
het scherm te kunnen. 

Op wonen moeizaam om tijd te vinden, dagbesteding gaat het makkelijker. 
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Bijlage V – Feedback op de spellen 

Feedback op de spellen die in de logboeken en interviews zijn aangegeven zijn weergegeven in Tabel 

5. Het afwezig zijn van de muiscursor is in het rapport al vermeld en uit deze feedback verwijderd. 

 
Tabel 5: Tips voor verbetering van de spellen 

Spel  Feedback 

Levend schilderij - Er komen kerst thema's in voor. Dit is niet voor iedereen goed, sterke 
reactie. 

- Zonder scherm is ze afgeleid zodra er iemand achter haar staat. Het spel 
reageert hier namelijk ook op. Met scherm was ze helemaal bezig met het 
spelletje. 

Knallende ballonnen - Deze was wel vrij simpel en snel "saai". Het ging vanzelf als je gewoon 
blijft staan. 

- Ik vind het jammer dat de ballonnen ook knappen als cliënt geen enkele 
beweging maakt. 

Fruitboom  - Het opstarten duurde erg lang en vertraging in het spel. 
- Appel moest in haar bewegingsruimte zijn, aan de andere kant van het 

scherm lukte het niet. 
- Fruitmand vasthouden met 2 handen lastig, dit zou ook met 1 hand 

moeten kunnen. 

Regenbogen - Scherm aan de achterkant gezet zodat de omgeving niet afleidt. 
- Moet wel een snelle beweging maken heeft hierbij dus hulp van een 

begeleider nodig. De camera pakt wel heel veel van de omgeving. 
- De spellen zijn wat lastig voor het niveau van cliënt. Vind het wel erg leuk 

om te kijken. 
- De Kinemoto liep steeds vast. Hij reageerde traag op de bewegingen. 

Magische spiegel - Het is als leiding moeilijk om cliënt te helpen. De kinemoto geeft jou dan 
ook een functie in beeld waardoor de cliënt weer afgeleid is. 

Televisie - De filmpjes zijn oud, mag meer van deze tijd. Sesamstraat oid zou beter 
zijn. Ze snappen het filmpje niet en raken de motivatie kwijt. 

- Hoogte die je moet hebben om het scherm schoon te kunnen maken is 
vrij hoog. 

Postkaarten - 2x Het spel reageerde slecht. 
- Groeten uit leuk om naar te kijken - raden waar het was.  

Puzzelen - De cliënt die er precies voorzat kon de stukjes niet pakken omdat de 
camera teveel mensen zag. 

Golfbreker - Cliënt vond het jammer dat hij zijn lichaam niet meer kon zien. 
- Cliënt zou het leuk vinden als zijn naam in beeld komt te staan. 

Kermis - Het spel reageerde soms traag. 
- Het spel reageerde soms slecht. 
- Het bereik van de camera is wel erg groot. 
- Als je alleen wil spelen, pakt de camera toch de toekijkende mensen. 

Voetbalmuur - Voetbalmuur stonden eerst niet goed. 

 


