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VRAAGSTUK

Kan ik ouders middels VR 
laten begrijpen wat hun 
kind met een ADD diagno-
se ervaart?

ADD is, net als ADHD, een aandachtstoornis. Dit 
houdt in dat je in vergelijking met anderen meer 
moeite hebt om je goed te concentreren. Je bent ver-
geetachtig en raakt vaak je spullen kwijt. Je maakt 
dingen niet af en je ouders/leerkrachten regelmatig  
opdrachten herhalen. Als kind kan je tijdens school 
tegen veel dingen aanlopen.

Niet alle ouders van kinderen met ADD begrijpen wat 
ADD is en hoe het brein anders werkt. Thuis merken 
de ouders er niet veel van, want het kind speelt ge-
zellig mee, maar tijdens de lessen op school kan het 
kind wel moeite hebben door ADD. Dit is te merken 
aan, het kind kan een toets vergeten, raakt regelma-
tig spullen kwijt, zoals pennen, boeken, sleutels, het 
kind vergeet belangrijke informatie en het kind is veel 
afgeleid en niet oplettend. 

Nadat het kind is doorgestuurd vanuit school naar de 
huisarts, dan komt het kind terecht bij de GGZ. De 
GGZ praat samen met het gezin over de stoornis. Als 
de diagnose wordt gesteld dat het kind ADD blijkt te 
hebben, dan komen de ouders voor een lastige taak 
te staan. Ze weten niet goed wat ADD is en hoe ze 
hun kind het beste kunnen helpen. Om ouders een 
middel te geven waarmee ADD kan worden beleefd 
en hoe dit is voor het kind, dan wordt het voor de ou-
ders inzichtelijker hoe het brein van hun kind werkt. 

De Virtual Reality wordt toegepast bij psycho-edu-
catie. Bij psycho-educatie krijg je als ouders voor-
lichting en soms training over ADD. Je leert als ouder 
ermee om te gaan en wat ADD voor betekenis heeft 
in het gezin. 
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ONDERZOEKSACTIVITEITEN

Er is een interview gehouden met twee kinderen
(jongen en meisje) van 13 jaar die allebei ADD heb-
ben. Samen met hun juf Justine de Jonge, heb ik vra-
gen gesteld die gaan over hun ADD. Het doel van dit 
interview is om in kaart te brengen of zij tijdens de les 
symptomen van ADD ervaren en hoe zij dit ervaren.

Het is vooral duidelijk dat ze hun aandacht er niet 
altijd goed bij hebben. Alleen wanneer het voor hun 
interessant is dan luisteren zij beter. Ook komen in 
het interview zaken naar voren die gaan over concen-
tratie, dagdromen, of ze dingen vergeten, afleidingen 
van buitenaf en over de hyperfocus. Hyperfocus be-
tekent dat je erg goed gefocust bent op één taak voor 
een lange periode. Tijdens een hyperfocus presteert 
iemand met ADD hoger dan gemiddeld. 

Na mijn eerste exploratie beoordeling werd duidelijk 
dat ik niet goed heb gekeken naar een vorm waarin 
ADD kan worden getoond voor in de virtual reality. 

ADD kan op meerdere manieren worden getest, denk 
aan visuele beelden, abstract, licht, geluid etc. Voor-
dat ik begon met deze ideeën heb ik eerst onderzoek 
gedaan naar wat het voor invloed heeft op mensen, 
wat zijn de voor- en nadelen en wat doet het met je 
gedrag en de emoties. De resultaten hiervan staan 
beschreven in het hoofdstuk Research. 

INTERVIEW ONDERZOEK

De activiteiten, resultaten en conclusies zijn verder uitgebreid na de summary.
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PROTOTYPES

Abstracte schilderkunst duidt een voorstel-
lingswijze aan die afziet van elke relatie tot de 
visueel waarneembare werkelijkheid. In ab-
stracte schilderkunst maakt een kunstenaar 
slechts gebruik van beeldelementen zoals 
kleur, vorm, lijn, ritme, toonwaarde en dergelij-
ke.

Waarom abstract?
Voor mensen zonder ADD is ADD te abstract 
wanneer je aan ze uitlegt hoe de gedachten 
werken van iemand met ADD.  Ze kunnen zich 
dit niet juist voorstellen. Door abstracte kunst 
op te zoeken en hieruit inspiratie te halen, zijn 
er verschillende ontwerpen gemaakt over de 
gedachten van iemand met ADD. 

De activiteiten, resultaten en conclusies zijn verder uitgebreid na de summary.

Door ADD kan je ook afgeleid zijn door uit-
wendige prikkels en niet alleen door je eigen 
gedachten. Je raakt ook erg afgeleid door de 
buitenspelende kinderen die op het school-
plein pauze houden of je let steeds op de klok. 

Om deze waarneming te visualiseren, ben ik 
buiten op pad gegaan en heb ik mijn route ge-
filmd van waar ik op dat moment loop. Tijdens 
de route merkte ik al gauw dat ik op specifieke 
dingen begon te focussen. Mijn gedachten zijn 
steeds bezig met het verwerken van waar ik 
naar kijk. Deze objecten heb ik later bewerkt 
in een video. Met objecten wordt bedoeld, de 
auto’s, borden, mensen die op straat lopen etc.

Omgevingsgeluid is eigenlijk gewoon achter-
grondgeluid. Hierbij kan gedacht worden aan, 
de motoren in het verkeer, het geluid van re-
gen, vogels en bijen die door de natuur dwa-
len. 

Waarom ambient sound?
Net zoals je eigen gedachten, raak je ook af-
geleid door geluiden in je omgeving. Het kan 
ervoor zorgen dat je daar even naar luisterd 
waardoor je je focus kwijt raakt. 

Om de kenmerken van ambient sound te on-
derzoeken heb ik hiervan een prototype ge-
maakt. Het neemt je mee in een klaslokaal en 
de les begint. Het prototype wordt wat extre-
mer gemaakt door je onrustig te maken door 
alle omgevingsgeluiden. Alle geluiden komen 
namelijk voor iemand met ADD altijd tegelijk 
binnen maar het is wel individueel te onder-
scheiden. Door de geluiden ervaar je dat de juf 
haar uitleg niet meer te verstaan is en je dus 
stukken mist van je lesstof. Dit werkt precies 
hetzelfde als je eigen gedachten afdwalen.

Het doel hiervan is om aan te tonen hoe het is 
voor een kind met ADD in de klas.

ABSTRACT VISUAL DISTRACTIONS AMBIENT SOUND
2
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ONTWERP
OPLOSSING

Het maken van een Virtual Reality experience heeft 
als doel om ouders ondersteuning te kunnen bieden 
tijdens psycho-educatie. Dit zou hen de mogelijkheid 
geven om in een virtuele wereld te ervaren, wat voor 
invloed ADD heeft op hun kind. De symptomen van 
ADD vallen thuis niet altijd op. Echter valt (afwijkend) 
gedrag van een kind bijvoorbeeld op school sneller 
op, omdat het kind steeds niet oplet. Dit vermoeden 
is er, omdat er eerst wordt gesproken met de mentor 
en de schoolpsycholoog van het kind. Scholen mo-
gen officiël geen diagnose stellen.

Een van de voordelen waarom ik voor Virtual Reali-
ty kies, is omdat er vanuit een eerste-persoon-per-
spectief kan worden gekeken. In de virtuele wereld  
kan worden gekeken vanuit de ogen van het kind. Ze 
noemen dit ook wel ‘‘perspective-taking’’. Het vermo-
gen om te begrijpen hoe een situatie voor een an-
dere persoon overkomt en hoe die persoon cognitief 
en emotioneel op de situatie reageert. Oftewel, om 
onszelf in de positie te plaatsen van een ander terwijl 
we hun standpunt, ervaringen en overtuigingen er-
kennen. Een eerste-persoon-perspectief lijkt realisti-
scher voor de gebruiker en heeft daarmee een hogere 
mate van immersion(immersie). Deze Virtual Reality 
experience kan begrip voor mensen zonder ADD be-
vorderen en hen helpen om ADD te begrijpen. 

De belevingswereld van het kind zal inzicht geven in 
waarom het moeilijker is om een les te volgen, door in 
de virtuele wereld factoren toe te passen die een be-
lemmerende rol kunnen spelen, zoals geluid en beeld.
Welke factoren spelen een belemmerende rol en hoe 
functioneren zij anders dan de rest. Denk hierbij aan, 
dagdromen, niet kunnen focussen, hyperfocus, gelui-
den die afleiden en afleiding van hun omgeving. 
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EIGEN POSITIONERING

De onderwerpen neurodiversiteit en experience 
design komen vanuit mijn eigen interesse als desig-
ner. Neurodiversiteit gaat over de verschillen tussen 
breinen van mensen en dat er verschillende manieren 
zijn van denken en leren. Attention Deficit Disorder 
(ADD) wordt gezien als een minder gangbaar brein. 
Je kunt als kind tegen allerlei hindernissen aanlopen 
door ADD. Deze onderwerpen spreken mij aan omdat 
ik zelf ook ADD heb.
Daarnaast richt experience design zich op de gebrui-
kerservaring. Als designer vind ik het mooi om emo-
ties te koppelen aan design, zowel ook verwachtin-
gen te zien en het gedrag te veranderen van mensen. 
Door Virtual Reality toe te passen, kan ik deze on-
derwerpen goed met elkaar koppelen, omdat je stapt 
in de positie van een ander en dit bevordert begrip 
tussen mensen. 

Het maken van nieuwe (VR) experiences die waarde 
met zich meebrengen, is voor mij het belangrijkste.
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WAT IS ATTENTION DEFICIT DISORDER (ADD)?

Een subtype van de bekendere aandoening ADHD, 
waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. 
Officieel wordt het aandachtstekort-stoornis met 
hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype 
genoemd. Bij ADD staat aandachtstekort op de voor-
grond.

WAAROP IS HET GEBASEERD?
Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-
sorders (kortweg DSM5) is een handboek voor diag-
nose en statistiek van psychische aandoeningen dat 
in de meeste landen als standaard in de psychiatri-
sche diagnostiek dient. 
AD(H)D werd door verschillende auteurs anders in-
gevuld. DSM bracht meer eenheid in de diagnosen 
van AD(H)D. 

DSM-5 Onoplettendheid (ADD)
Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn ge-
durende ten minste zes maanden aanwezig geweest 
in een mate die onaangepast is en een negatieve in-
vloed heeft op sociale, schoolse of beroepsmatige 
activiteiten en niet past bij het ontwikkelingsniveau.

N.B. De symptomen zijn niet alleen een manifestatie 
van oppositioneel gedrag, uitdagendheid, vijandig-
heid of een onvermogen om taken of instructies te 
begrijpen. Volwassenen moeten aan ten minste vijf 
symptomen voldoen. De betrokkene:

• Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te 
geven aan details of maakt achteloos fouten in 
schoolwerk, werk of bij andere activiteiten;

• Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel 
te houden;

• Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aange-
sproken wordt;

• Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak 
niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of ver-
plichtingen op het werk na te komen (niet het ge-
volg van oppositioneel gedrag of van het onver-
mogen om aanwijzingen te begrijpen);

• Heeft vaak moeite met het organiseren van taken 
en activiteiten;

• Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig 
zich bezig te houden met taken die een langduri-
ge geestelijke inspanning vereisen (zoals school- 
of huiswerk);

• Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken 
of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, 
potloden, boeken of gereedschap);

• Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige 
prikkels;

• Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.

1
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GEDRAG KIND MET ADD, TIPS & DIAGNOSE

ADD bij meisjes

De symptomen van een kind met ADD vallen 
niet altijd op. ADD komt over het algemeen va-
ker voor bij meisjes dan bij jongens. Meisjes 
proberen vaker hun onvermogen te verbergen. 
Hierdoor vallen de symptomen en ADD-ken-
merken nog minder op en wordt het probleem 
regelmatig over het hoofd gezien.

Gedrag

Gedrag dat bekend voor kan komen:
- Je kind mist een toets, omdat het verkeerd in 
haar agenda stond;
- Je kind gaat regelmatig naar het verkeerde ge-
bouw en komt daardoor te laat;
- Je kind neemt per ongeluk spullen van een an-
der mee;
- Je kind raakt regelmatig spullen kwijt, zoals 
pennen, sleutels, boeken;
- Je kind vergeet belangrijke informatie met je 
te delen

Hoe ga je als ouders om met ADD?

- Maak vaak oogcontact: hierdoor haal je je kind 
uit zijn of haar dagdroom;
- Maak lijstjes met taken en herhaal de taken;
- Maak een weekschema en hang deze duidelijk 
in het zicht. Schrijf hierop de schooldagen, klus-
jes, verjaardagen;
- Breek grote taken op in kleinere subtaken;
- Benadruk de successen en beloon je kind;
- Dek bij het lezen een deel van de tekst af, zodat 
je kind zich beter kan concentreren;
- Geef het kind korte verhalen
- Laat kinderen taken afwisselen, waardoor het 
minder saai is;
- Maak een spel van een taak;
- Sommige kinderen kunnen zich beter concen-
treren met muziek via hun koptelefoon;
- Rekenkundig inzicht ontbreekt vaak: maak re-
kenen visueel;
- Na bewegen zijn kinderen vaak alerter, vanwe-
ge de aanmaak van dopamine. Even springen, 
dansen of rennen helpt voordat ze zich moeten 
concentreren;
- Kinderen met ADD zijn vaak creatief. Laat hen 
tekenen, knutselen, schilderen, verhalen beden-
ken;
- Zorg voor een handig opbergsysteem van 
speelgoed, want ordenen blijft lastig

Diagnose

Het begint bij een goede diagnose om vast te 
stellen of je kind last heeft van ADD of dat er 
iets anders speelt. Dit is een taak van een psy-
choloog.
Medicatie: Soms worden er medicijnen voor-
geschreven aan je kind, waardoor je kind be-
ter kan functioneren en minder last heeft van 
de symptomen.
Therapie: Onder behandeling van een thera-
peut leert je kind vaardigheden aan om beter 
met de symptomen om te gaan. Je kind leert 
bijvoorbeeld structuur aanbrengen, oefenen 
met concentreren en leefregels hanteren. 
Door zo’n behandeling kan je kind minder last 
hebben van de beperkingen van ADD.
De behandelaar (psycholoog of psychiater) 
onderzoekt of er sprake is van ADD. Hij gaat 
met je in gesprek en stelt vragen over de alge-
mene gezondheid, thuissituatie en familiege-
schiedenis. Ook wil hij weten hoe je kind zich 
ontwikkelt vanaf de geboorte tot nu.
De behandelaar kijkt naar gedragskenmerken 
in verschillende omstandigheden. Hoe ge-
draagt je kind zich thuis, op school en op de 
sportclub.
De behandelaar praat met de ouders, met het 
kind en met leerkrachten.
Tenslotte gebruikt de psycholoog de beschrij-
ving van het handboek voor psychologie 
(DSM-IV) als hulpmiddel bij het vaststellen 
van de diagnose.

2
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3 https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz



13

ABSTRACTE KUNST & ABSTRACT SOUND DESIGN

Schilderkunst

Bij abstracte kunst zijn vormen, lijnen en (primaire) 
kleuren belangrijker dan in andere kunstrichtingen. 
Een abstract kunstwerk is niet gebaseerd op de wer-
kelijkheid en bestaat vaak uit een samenstelling van 
verschillende kleuren en vormen. In een abstract 
kunstwerk is het beeld niet realistisch: kleuren en 
vormen verschillen van de werkelijkheid.

Wat ga ik hiermee doen?

Door middel van voorbeelden van abstracte kunst, ga 
ik de gedachtengang van iemand met ADD abstract 
maken. Een voorbeeld hiervan is hoe druk het is in 
het hoofd. Een persoon met ADD lijkt van buitenaf 
rustig maar van binnen is er gaos. 

4
Sound Design

Het kan iets vertegenwoordigen dat bedoeld is om 
echt te lijken (een geluid dat we herkennen, het ge-
luid van een echt object of instrument, of echte gelui-
den die in een nieuwe context zijn geplaatst om iets 
nieuws te vertegenwoordigen, zoals een ruimteschip 
of wezen), in dit geval noem je dat representatief 
sounddesign.

Abstract geluidsontwerp kan worden opgevat als een 
geluid dat iets vertegenwoordigt dat gewoonlijk geen 
geluid heeft (mentale flashbacks of epifanieën van 
karakters bijvoorbeeld), of een geluid dat zelf geen 
equivalent in de echte wereld heeft (veel knopgelui-
den in fantasie gebruikersinterfaces (fantasy games). 
Abstracte geluiden kunnen worden gebruikt om ab-
stracte ideeën of concepten weer te geven, die beide 
aspecten van abstractie tegelijkertijd vertegenwoor-
digen.

5 6
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AMBIENT SOUND & WHITE NOISE

Ambient sound is basically just background noise. 
The buzz of traffic, the sound of rain, birds and bees 
rambling through nature. All of these noises add to 
the ambience.
 
White noise is a random signal that has different fre-
quencies with equal intensities. There are a couple of 
different ways you could listen to it, but probably the 
most recognisable is the static noise that comes out 
of your broken TV screen, the whine of the hoover or 
the hum of an air conditioner. Its name comes from 
white light.

Similarities between ambient noise and white noise 
Ambient and white noise can have the same volume, 
and so feel equally intense to hear.

Differences between ambient noise and white noise 
While they can both be loud and intense, ambient and 
white noise can have different frequencies. Moreover, 
though they are both background noise, trust us—
ambient noise is far more pleasant than white noise. 
One is a screeching in your ear (white noise) while 
the other can be loud (the sound of traffic or your col-
leagues chatting), but also melodious (bird song).

7
Een voorbeeld van ambient noise: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4JIT8jMtI

Een voorbeeld van white noise: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzj-
WIxXBs_s&t=13501s
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HOW SOUND AFFECTS YOUR EMOTIONS

Wat is het precies met muziek dat het je in staat stelt 
om emoties op te roepen die anders zijn dan elk an-
der zintuig? 

Als we naar muziek luisteren dan verwijden onze pu-
pillen zich en stijgt onze hartslag en bloeddruk. Mu-
ziek activeert grote delen van de hersenen, waaron-
der het auditieve, motorische en limbische systeem. 
Het limbisch systeem is een groep structuren in de 
grote hersenen die betrokken zijn bij emotie, motiva-
tie, genot en het emotioneel geheugen. 
Onderzoekers hebben aangetoond dat muziek de 
hersenen daadwerkelijk activeert om dopamine, het 
stofje waardoor je je goed voelt, chemische stof, af te 
geven in delen van de hersenen die in verband wor-
den gebracht met de reactie op plezierige stimuli. 

Als je bijvoorbeeld een oud nummer beluisterd dan 
ervaar je dat alsof je jaren terug gaat in de tijd. Het 
blijkt dat de muziek ook de prefrontale cortex van de 
hersenen stimuleert. De prefrontale cortex is betrok-
ken bij cognitieve en emotionele functies als beslis-
singen nemen, plannen, sociaal gedrag en impuls-
beheersing. Beroemde muziekstukken fungeren als 
soundtracks die een heel specifieke mentale film ac-
tiveren die in ons hoofd begint te spelen. Impliciete, 
onbedoelde herinneringen als deze zijn zowel duur-
zaam als emotioneel. Het is zo’n sterk verband dat 
muziek Alzheimerpatiënten kan ‘wekken’ en wordt 
gebruikt om hun leven te verbeteren.

8

Van VoinlabsWat heeft dit te maken met mijn VR?

Voor mijn ambient sound wilde ik duidelijk weten wat 
geluid doet met onze emoties. In dit geval gaat het 
meer over muziek. 

In het voorbeeld van Vionlabs de Emotional Data 
Analysis, is het interessant om te weten hoe muziek in 
elkaar zit. In films kijken ze naar de positieve en nega-
tieve emoties, stress level en hoe veel jij je in controle 
voelt. Dit heeft namelijk te maken met, hoe mensen je 
film gaan vinden. Zitten er misschien teveel negatieve 
emoties in en is dat wel goed? Blijven mensen dan 
wel kijken. Komt het overeen met het soort genre.
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WHAT COLOR IN A MOVIE MAKES YOU FEEL
RED – anger, passion, rage, desire, excitement, energy, speed, strength, power, heat, love, 
aggression, danger, fire, blood, war, violence

PINK – love, innocence, healthy, happy, content, romantic, charming, playfulness, soft, deli-
cate, feminine

YELLOW – wisdom, knowledge, relaxation, joy, happiness, optimism, idealism, imagination, 
hope, sunshine, summer, dishonesty, cowardice, betrayal, jealousy, covetousness, deceit, ill-
ness, hazard

ORANGE – humor, energy, balance, warmth, enthusiasm, vibrant, expansive, flamboyant
GREEN – healing, soothing, perseverance, tenacity, self-awareness, proud, unchanging natu-
re, environment, healthy, good luck, renewal, youth, vigour, spring, generosity, fertility, jealou-
sy, inexperience, envy

BLUE – faith, spirituality, contentment, loyalty, fulfillment peace, tranquility, calm, stability, 
harmony, unity, trust, truth, confidence, conservatism, security, cleanliness, order, sky, water, 
cold, technology, depression

PURPLE/VIOLET – erotic, royalty, nobility, spirituality, ceremony, mysterious, transformation, 
wisdom, enlightenment, cruelty, arrogance, mourning, power, sensitive, intimacy
BROWN – materialistic, sensation, earth, home, outdoors, reliability, comfort, endurance, sta-
bility, simplicity

BLACK – No, power, sexuality, sophistication, formality, elegance, wealth, mystery, fear, anony-
mity, unhappiness, depth, style, evil, sadness, remorse, anger
WHITE – Yes, protection, love, reverence, purity, simplicity, cleanliness, peace, humility, preci-
sion, innocence, youth, birth, winter, snow, good, sterility, marriage (Western cultures), death 
(Eastern cultures), cold, clinical, sterile

SILVER – riches, glamorous, distinguished, earthy, natural, sleek, elegant, high-tech

GOLD – precious, riches, extravagance. warm, wealth, prosperity, grandeur

9

Het prototype ‘‘visual distractions’’(zie pagina) laat ik 
met verschillende kleuren de objecten zien waarop ik 
mij focus tijdens het wandelen. In dat geval zijn het 
alle kleuren door elkaar. Maar als een object een spe-
cifieke kleur krijgt, dan kan het een bepaald gevoel 
oproepen door de kleur dat het weergeeft. 

Door hiermee te experimenteren in mijn Proof of 
Concept, kan emotie worden toegevoegd door mid-
del van kleur. De kleuren kunnen bijvoorbeeld in het 
verhaal veranderen. 
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INTERVIEW

- Is het moeilijk om je aandacht erbij te houden, be-
halve als het interessant is?
Gym is leuk en daar heb ik mijn meeste aandacht bij. 

- Heb je moeite om te beginnen met je huiswerk? 
(mis je overzicht)
Soms, het is lastig om ermee te beginnen, dan is het te druk 
in het hoofd. Concentratie problemen, stopt eerder en maakt 
het niet af.
Online les gaat slechter dan in de klas. Dit komt omdat de 
docent niet kan aanspreken als hij afgeleid is. 

- Als de docent een opdracht vertelt, is het lastig om 
de aanwijzingen te volgen?
Ja, omdat je niet goed hebt opgelet. 

- Stel je vaak dingen uit tot het laatste moment?
Niet zo zeer. 

- Ben je veel afgeleid door dingen die zich buiten af-
spelen op het schoolplein? 
De docent zegt ja, ondanks dat ze niet bij het raam zitten lei-
den de geluiden af.

- Kun je benoemen wat leid jou af om je heen in de 
omgeving? 
Als je bij het raam zit en als er iets gebeurt, als mensen 
schreeuwen buiten, mensen in de klas er doorheen praten, de 
klok kijken en vragen wanneer er pauze is. 

- Vergeet je vaak dingen? (zoals huiswerk meene-
men of je raakt iets kwijt)
Heel vaak dingen vergeten, huiswerk meenemen, dingen zijn 
kwijt etc.

- Dagdroom je veel? 
Ja, dromen over dingen die ik leuk vindt, volgt de les niet meer.  

- Dagdroom je bijvoorbeeld ook over iets waarover 
de docent net iets verteld heeft? Of dagdroom je gewoon 
uit het niets en je bent even weg en let niet op. 
Het meisje dagdroomt heel veel en weet ook waarover. Din-
gen die ze leuk vindt. De jongen dagdroomt ook heel veel 
maar weet niet waarover en dat is best interessant.

- Heb je ook een hyperfocus? Dat je onwijs goed in 1 
ding kan focussen.
Kan heel goed concentreren als het nodig is. 

- Is het lastig om grote stukken tekst te lezen? Waar-
om?
Als het voor haar neus ligt dan is het makkelijker. Vaker op-
nieuw lezen.

Wat vind je ervan als je ouders zouden kunnen zien hoe 
voor jou de wereld werkt?
Lijkt het heel fijn, kunenn ze me meer accepteren met dingen, 
‘’waarom vergeet je nou dingen’’ wordt veel gezegd. 

Met twee kinderen van 13 jaar met ADD
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Aandacht er niet bijhouden, 
behalve als het interessant 
is(neurobiologisch bepaald)

Moeite om aan het werk te 
gaan (dopamine te kort in 
de hersenen en gebrek aan 
overzicht)

Lijken niet te luisteren, ook 
bij rechtstreeks aangespro-
ken worden

Weinig aandacht voor de-
tails

Volgen aanwijzingen niet 
op, komen verplichtingen 
niet na

Schrijven niet in de agenda 
(of kijken er niet naar)

Stellen alles uit tot het laat-
ste moment

Kunnen niet vertellen wat er 
net geleerd is, ook al weten 
ze het wel

Krijgen het niet op papier 
maar snappen het wel

Ongeorganiseerd en chao-
tisch

Gedachten met teveel din-
gen bezig

Afleiding door uitwendi-
ge prikkels maar ook door 
eigen gedachten

Raken dingen kwijt, huis-
werk niet bij zich etc.

Ze lijken rustig maar heb-
ben gaos in het hoofd

Denken ver vooruit maar 
weten niet wat nu aan de 
orde is

Vergeetachtig

ADD IN DE KLAS HERKENNEN
10
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Reageren met vertraging op 
een prikkel van buitenaf

Prikkel verwerking duurt 
langer. CST: Cognitive Slug-
gish Tempo

Staan niet graag in het mid-
delpunt

Vaak weinig vrienden (so-
ciaal)

Hyperfocus Weinig tijdsbezef

Lijken passief en inactief Vaker last van dyslexie en 
dyscalculie
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ANDERE
ONTWERPEN

VIRTUAL 
REALITY 
ERVARINGEN
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Met deze workshop voor maximaal 12 personen biedt 
Jeroen Zwaal, samen met een 2e ervaringsdeskundi-
ge, een Virtual Reality ervaring aan rondom het the-
ma verwardheid.  Met deze VR ervaar je op een in-
teractieve manier Jeroen’s psychose. Voor even kruip 
je in zijn huid…of liever gezegd: hoofd. Voor en na 
deze VR-ervaring is er veel persoonlijke uitwisseling, 
waardoor er altijd een constructieve dialoog rondom 
dit complexe thema ontstaat.

De Virtual Reality Ervaring De Verwarde Man is ge-
maakt om mensen te laten ervaren hoe het is om een 
psychose te hebben. Tijdens de workshop met deze 
VR-ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen ge-
zond en verward gedrag niet zo helder is en dat een 
psychose iedereen kan overkomen.

Door je de psychose te laten ervaren, slaat initiatief-
nemer Jeroen Zwaal een brug tussen het geschetste 
beeld in de media en de werkelijke psychose-erva-
ring.

Als je door de VR-bril van de psychotisch kwetsbare 
medemens hebt gekeken, krijg je meer begrip voor 
het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat een 
psychose een tijdelijke staat is, waardoor het inzich-
telijker wordt dat er naast al het leed er ook een goed 
leven mogelijk is met een psychotische kwetsbaar-
heid.

11
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Stap in de wereld van een persoon met een licht ver-
standelijke beperking en voel hoe deze zich voelt in 
onze complexe maatschappij met veel prikkels en 
hoge verwachtingen.

Voor een persoon met een licht verstandelijke beper-
king zorgen de meest subtiele impulsen al voor stress 
en verwardheid. Professionals kunnen zich niet altijd 
voorstellen hoe ingewikkeld het voor deze doelgroep 
is om zich staande te houden in onze snelle en com-
plexe maatschappij. Het lijkt alsof niemand je begrijpt 
of wil begrijpen.

Stap in de LVB-simulatie, ervaar de onmacht en voel 
de frustratie zelf. Het begrip dat hierin ontstaat, zorgt 
ervoor dat je beter inziet waarom het belangrijk is 
zorgvuldig en effectief te communiceren met deze 
doelgroep en stimuleert verandering. Maar liefst 89% 
van de ondervraagde professionals (360) geeft aan 
dat de simulatie van grote waarde is voor hun werk.

12
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ANDERE
ONTWERPEN

SERIOUS 
GAMES
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13
Moving Stories is a first person, single player game in 
the form of an app for phone or tablet. For five days 
all the students in the class play the game by them-
selves for about 10 minutes a day. After the fifth day 
there is a discussion with the class and and someone 
who has firsthand experience in this field.

In the game, you live as a player at home with your 
cousin Lisa, who has not got out of bed for a while. 
You do not know exactly what’s going on and you’re 
trying to help her. You can talk to Lisa and do various 
thing every day, such as making coffee, cleaning up 
or calling her GP.

During the day you will receive feedback from Lisa. 
This comes in the form of text messages (notificati-
ons) on your phone. During the day, all players in the 
class will receive messages from the game on a re-
gular basis. Some will get positive responses while 
others will receive angry or sad message from Lisa. 
These notifications are aimed to have players compa-
re their strategies with each other, and have conver-
sations between class mates initiated by themselves 
in a low-threshold way.
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In MindLight verken je het oude en donkere huis van 
oma. Avontuur en puzzel je weg om het licht weer aan 
te doen met Teru, een magische hoed die straalt met 
licht wanneer je je ontspannen voelt.

Jouw kalmte brengt licht in de wereld. Samen ver-
slaan Arty en Teru hun angsten en laten ze de duister-
nis verdwijnen om het licht terug te brengen en oma 
te redden.

MindLight is een serious game met een horror survi-
val-thema, speciaal gemaakt voor kinderen die lijden 
aan angststoornissen. Gemaakt in nauwe samenwer-
king met het PlayNice Institute en de professoren van 
de Radboud Universiteit, Isabela Granic en Rutger 
Engels.

MindLight maakt gebruik van verschillende op we-
tenschappelijk onderzoek bewezen strategieën waar-
mee kinderen angstverschijnselen leren beheersen 
en overwinnen.

• Ontspanning en mindfulness technieken
• Exposure-therapie
• Aandachts bias modificatie methoden
• Neurofeedback met de MindWave-headset

14
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Nevermind is a biofeedback-enhanced psychological 
thriller that takes you into the dark and surreal world 
within the subconscious minds of psychological trau-
ma patients.

As you solve puzzles and explore the twisted laby-
rinths of the mind, biofeedback technology monitors 
your feelings of fear, tension, and anxiety with each 
passing moment. If you let your fears get the best of 
you, the game becomes harder. If you’re able to calm 
yourself in the face of terror, the game will be more 
forgiving.

Nevermind’s goal is to create an unforgettable game-
play experience that can help teach you to be more 
aware of your unique internal responses to stressful 
situations. If you can learn to control your feelings of 
stress and anxiety within the disturbing realm of Ne-
vermind, just imagine what you can do when faced 
with those inevitable stressful moments in the real 
world…

15
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03
INSPIRATIE
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ABSTRACTE KUNST
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ABSTRACT SOUND DESIGN / SOUND INSPIRATION
Spotify link naar een album van abstracte muziek:

https://open.spotify.com/album/6JiPQzrQs9VT-
k0cRW9kyS2?si=4M-ECAT4SwKvODGFVvMS-

Auditory processing disorder (APD) sound:

https://www.youtube.com/watch?v=ipI8hOGjVUs

College humor about a guy in the class:

https://www.youtube.com/watch?v=d7hzcL-
Z7uRc&list=PLuKg-Whduhknr3RjVHrEjgrXFRS-
r57AXb&index=2
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VISUEEL
Autism TMI Virtual Reality experience:

https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8

Autism experience in a hallway and underground station

ADD/ADHD simulator for concentration

https://www.youtube.com/watch?v=Xs_ujoArak4

https://www.youtube.com/watch?v=nLVObdlI0m0
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LICHT

De plaatjes zijn gratis van Pexels.com
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04
PROTOTYPES
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ABSTRACT DENKVERMOGEN
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Wat wilde ik ermee bereiken?

ADD is op zichzelf al vrij abstract. Niet veel mensen 
snappen hoe een persoon met ADD de dingen zo an-
ders waarneemt, zoals weinig concentratie hebben 
en heel dromerig overkomen. 

Abstracte kunst vind ik interessanter dan ik had ge-
dacht. Je kan iemand ernaar laten kijken en het is net 
te zien wat het betekent of je fantasie spreekt voor-
zich. 

De plaatjes omschrijven hoe druk het is in je hoofd. 
Het is op meerdere manieren vormgegeven. 

Na een test met iemand te hebben gedaan, was het 
overduidelijk dat hij andere dingen erin zag dan ei-
genlijk de bedoeling is. Het plaatje hiernaast was wel 
duidelijker en hij benoemde precies wat het betekent: 
‘‘Alsof je gedachten alle kanten opgaan en soms kom 
je eruit en soms blijft het heen en weer gaan’’. 

Conclusie, abstracte kunst is niet de manier om ADD 
te visualiseren maar het is wel een interessante in-
valshoek. 
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AMBIENT SOUND AND STORY BOARD

Waarom?

Als het gaat om geluid dan heeft dat veel te maken 
met ADD. De omgevingsgeluiden zijn afleidend of 
je kan een gesprek niet volgen. Als iemand je direct 
aanspreekt dan is het lastig te volgen wat die per-
soon je vertelt. Ook spelen je eigen gedachten een 
rol. Die gedachten kunnen er ook voor zorgen dat je 
niet luistert. Je eigen gedachten gaan namelijk samen 
met het geluid dat je hoort. Doordat je er over gaat 
nadenken, ga je het geluid dat essentieël is niet meer 
horen.

Prototype

Voor het scenario heb ik een klaslokaal gekozen waar 
je als kind les krijgt over wiskunde. Het gaat er niet 
om waarover les wordt gegeven, maar hoe afgeleid 
een kind met ADD kan zijn door zijn omgeving. De 
geluiden worden ook ervaren alsof alles tegelijkertijd 
binnenkomt en toch is het ook te onderscheiden. Je 
zou het kunnen ervaren, alsof je op een druk feest-
je bent de hele dag. Het is wat extremer aangepakt 
om te begrijpen dat deze geluiden er al voor kunnen 
zorgen dat je de uitleg niet meer hoort van de juf. Dit 
wordt namelijk ook echt zo ervaren. Dit is vastgesteld 
uit gesprekken en eigen ervaring. Doordat je gedach-
ten ergens anders mee bezig zijn, hoor je de juf niet 
meer en mis je de lesstof.

Video ambient sound: 

https://youtu.be/h3SvN-_sb3o
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VISUAL DISTRACTIONS

Waarom?

Niet alleen geluid is afleidend maar visueel krijgen 
mensen met ADD ook veel prikkels binnen. Alles wat 
beweegt, geluid maakt of een felle kleur heeft, daar 
wordt de aandacht op gericht, bijvoorbeeld uit het 
raam van een klaslokaal kijken.

Het betekent meestal dat mensen niet in staat zijn om 
onbelangrijke afleiding of visuele afleiding te blokke-
ren om zich te kunnen concentreren op zaken die wel 
belangrijk zijn. Je gedachten springen van het één 
naar het ander en daar zit het probleem, je eigen ge-
dachten. 
Het is net als een symptoom dat iemand met ADD 
zijn taken niet vaak afmaakt, omdat je van het één 
weer naar het ander gaat. 

Prototype

Dit prototype visualiseert waarop je gedachten zich 
focussen. Het wordt gefilmd vanaf mijn huis naar de 
bushalte en het laat zien wat er allemaal opvalt. 

De objecten tijdens mijn wandeling zijn erg fel ge-
maakt om duidelijk te laten zien waar ik naar kijk. 
Deze design keuze is gemaakt, omdat het voor de kij-
ker beter zichtbaar is. Het laat zien hoe ik het ervaar 
maar ik zie het niet letterlijk met felle kleuren. 

De video:

https://youtu.be/nb6Rvkclvt8

16
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TEST AMBIENT SOUND

Vraag 1: Wat waren je emoties tijdens het luiste-
ren? (positief, negatief)
Veel drukte, chaos 

Vraag 2: Snap je waar je je bevindt en wat er ge-
beurt? 
Ja, ik denk op een school 

Vraag 3: Ervaar je stress? Zo ja, waardoor komt 
dit?
Ja, vele geluiden, er gebeurd veel om je heen 

Vraag 4: Voel je dat je controle hebt of valt de con-
trole weg? (als jij het kind bent met ADD)
Controle valt weg, je wordt afgeleid 

Vraag 5: Vind je geluid het middel om hiervoor te 
gebruiken, om ADD te begrijpen? (mist er iets?)
Zeker! 

Vraag 6: Dit geluid wordt uiteindelijk geplaatst in 
een 3D space, oftewel in Virtual Reality. Wat zou 
dit voor jou veranderen aan de ervaring? 
Met het zien van alle drukte, zou je nóg meer afgeleid 
worden! 

Vraag 7 Extra: Als je iets anders wilt delen mag dat 
hieronder! 
-

MOEDER  DEELNEEMSTER 1 VADER DEELNEMER 1 (heeft ook ADD)
Vraag 1: Wat waren je emoties tijdens het luiste-
ren? (positief, negatief)
negatief

Vraag 2: Snap je waar je je bevindt en wat er ge-
beurt? 
Klaslokaal, met 2 opdrachten voorgelezen.

Vraag 3: Ervaar je stress? Zo ja, waardoor komt 
dit?
Ja, opdrachten niet gehoord
Vraag 4: Voel je dat je controle hebt of valt de con-
trole weg? (als jij het kind bent met ADD)
Geen controle, ik hoor andere geluiden die de stem 
vd lerares overtreffen.

Vraag 5: Vind je geluid het middel om hiervoor te 
gebruiken, om ADD te begrijpen? (mist er iets?)
Nee, luisterde geconcentreerd maar door het geluid 
verstond ik niets

Vraag 6: Dit geluid wordt uiteindelijk geplaatst in 
een 3D space, oftewel in Virtual Reality. Wat zou 
dit voor jou veranderen aan de ervaring? 
Heel vervelend, mis de opdracht volledig, weet nu 
niet wat de bedoeling is vd opdrachten, zie wel dat 
de lerares wat zegt, maar dit komt niet door. Sla het 
dus niet op.

*Zie volgende vraag op volgende bladzijde.
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Vraag 7 Extra: Als je iets anders wilt delen mag dat 
hieronder! 
Ik ervaar mijn stoornis anders , ik luister altijd goed, 
dan na een bepaald moment ga ik nadenklen over wat 
er precies is gezegd bijvoorbeeld opdracht 1 en wat ik 
zou moeten doen, maar hierdoor mis ik opdracht 2.  
Dit even los van het geluid. 

VADER DEELNEMER 2
Vraag 1: Wat waren je emoties tijdens het luiste-
ren? (positief, negatief)
Relatief negatief: voelde heftig hoe intens de gelui-
den alles overnamen: bijvoorbeeld de bel in het begin 
al, maar later ook de klok, gefluister en de potlood die 
zo aan het schrijven is.

Vraag 2: Snap je waar je je bevindt en wat er ge-
beurt? 
Jazeker, we beginnen op het schoolplein en gaan na 
de bel door de gang het klaslokaal betreden.

Vraag 3: Ervaar je stress? Zo ja, waardoor komt 
dit?
Ja, de geluiden zijn er divers en erg aanwezig met flin-
ke volumeverschillen!

Vraag 4: Voel je dat je controle hebt of valt de con-
trole weg? (als jij het kind bent met ADD)
Heel weinig controle, met name omdat je je niet goed 
kunt concentreren waar je je op wilt focussen.

Vraag 5: Vind je geluid het middel om hiervoor te 
gebruiken, om ADD te begrijpen? (mist er iets?)
Dat is een goed voorbeeld, zeker! Ik zou alleen niet 
zomaar het geluid van de juffrouw verzachten: dat is 
relatief onrealistisch, maar als dat écht op die manier 
wordt ervaren: zeker een prima voorbeeld!

Vraag 6: Dit geluid wordt uiteindelijk geplaatst in 
een 3D space, oftewel in Virtual Reality. Wat zou 
dit voor jou veranderen aan de ervaring? 
Het gevoel had ik al, maar: dat ik verschillende kan-
ten op word getrokken.
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VADER DEELNEMER 2

Vraag 1: Wat heb je gezien? 
Een wandeling door een stad, met veel uitschieters: 
borden, eenden, fietsers, auto’s. reflectie, palen enz.

Vraag 2: Waar denk je dat het over gaat? (doel van 
de video) 
Waar de focus op ligt/afleiding van iemand met ADD.

Vraag 3: Hoe zou jij het vinden om zo waar te ne-
men? (selectief)
Eigenlijk best tof: voelt als een soort van superkracht 
(hyperfocus), maar anderszijds ook afleidend in som-
mige gevallen.

Vraag 4: Dit was een test tijdens het lopen naar de 
bushalte. Uiteindelijk vind het plaats in een klaslo-
kaal. Je krijgt dan te zien hoe een basisschoolkind 
met ADD dingen om zich heen heel erg afleidend 
vindt. De gedachten kunnen volledig opgaan in 
dingen waar je naar kijkt en wat dit voor effect met 
zich meebrengt qua omgevingsgeluid. Dit wordt 
gedaan door middel van Virtual Reality. 
Wat vind je van dit idee? 
Klinkt tof! Interactiever ook dan in dit voorbeeld, om-
dat je er dan meer in opgaat.

Vraag 5: Begrijp je de situatie van het kind? 
Jawel, erg afleidend dat hij/zij de wereld ervaart: erg 
gefocust op één ding.

TEST VISUAL

Vraag 6: Zou je op kunnen noemen wat ADD voor 
gevolgen kan hebben tijdens de les? 
Niet goed kunnen volgen waar de les over gaat, moei-
lijk om te kunnen leren daardoor: als gevolg daarvan 
weer niet slim genoeg gevonden kunnen worden enz.

Vraag 7: Is het beter te begrijpen hoe ADD werkt 
in het brein?
Deels, ik heb wel het idee dat het nóg intenser is in 
real life dan in het filmpje!

Vraag 8 Extra: Heb je nog iets te delen, laat het 
weten!
Inderdaad: als het wordt gekoppeld aan geluid en 
echt een ervaring, dan denk ik echt dat je een goede 
simulatie hebt van hoe de zintuigen overbelast kun-
nen raken
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06
ONTWERPKEUZES/
PROOF OF CONCEPT
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CLASSROOM
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CONTEXT

keuze 1

keuze 1

keuzes 2
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FLOWCHART

Verhaal
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GELUIDEN
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VISUALS

Waarom deze cartoon stijl?

Gestileerde graphics (cartoon stijl) zijn een 
populaire stijl op alle gangbare gameplat-
forms: computers, consoles en mobiele 
apparaten. Vanwege het visuele aanpas-
singsvermogen werkt de stijl goed met elk 
gamegenre en kan deze naar wens worden 
aangepast op de behoeften van bijna elke 
gamer, of de doelgroep nu een volwassene 
is of een kind.

Vaak waren gestileerde afbeeldingen tech-
nisch minder veeleisend, want het liet de 
games ook op oudere hardware draaien.
Hoewel de stijl vaak wordt behandeld als 
een alternatieve optie voor realistisch
graphics, gestileerde graphics hebben een 
voordeel ten opzichte van realisme met hun 
vermogen om de nadruk te leggen op de 
gameplay of het verhaal, terwijl ze tegelij-
kertijd lang tijdloos blijven. Het is moeilijk te 
zeggen hoe gestileerde graphics
zich in de toekomst zal ontwikkelen, maar 
zolang er realistische graphics zijn zal er 
altijd een behoefte zijn aan alternatieve en 
artistiek gestileerde games.

17



48

WAAR WORDT DE VR GEBRUIKT?
Doelgroep

Voor de experience is mijn doelgroep de ouders van 
een kind met de gekregen diagnose ADD. 

Scenario 

Wanneer de diagnose ADD vrijgegeven wordt aan de 
ouders en het kind, dan hebben zij de mogelijkheid te 
stappen naar psycho-educatie. Zij krijgen dan voor-
lichting over ADD en is het voor de ouders mogelijk 
een VR experience te laten ervaren. De VR experien-
ce laat aan de ouders verschillende symptomen zien 
van een kind met ADD. Niet ieder symptoom is nog 
verwerkt in de VR. Deze keuze is gemaakt zodat de 
essentiële kenmerken van ADD erin zijn verwerkt. 
Voor nu is het ervaarbaar om te zien hoe hun focus 
wordt beïnvloed door de omgeving. Denk hierbij aan 
omgevingsgeluiden en visuele afleidingen. Wat ver-
der nog te ervaren is, is het dagdromen tijdens de les, 
wanneer je een gesprek voert, hyperfocus en hoe de 
focus op schoolwerk snel wordt beïnvloed.   

Schoolpsychologen en mentoren mogen officïeel 
geen diagnose stellen. De scholen zijn hier erg voor-
zichtig in. Zij sturen het kind samen met de ouders 
door naar de huisarts en daarna komt de GGZ aan 
de beurt. 

Hoe gaat het in zijn werking?

Met VR, oftewel met de Oculus Rift 2, wordt de expe-
rience beleefd. Met deze nieuwe VR headset is het 
mogelijk om hem draadloos te gebruiken. Het mak-
kelijke hieraan is, dat de VR headset nergens op hoeft 
aangesloten te worden. 

Bij psycho-educatie geeft een psycholoog een korte 
introductie van wat de ouders gaan zien. Zo zijn zij 
voorbereid. Nadat de ouders klaar zijn kan er worden 
gesproken over hun beleving. Ouders willen graag 
ook tips krijgen om hun kind zo goed mogelijk te hel-
pen bij de stoornis. Psycho-educatie laat zien welke 
vaardigheden het kind nodig heeft om met ADD om 
te gaan. 

Doordat zij de ervaring hebben beleefd, onstaat er 
meer begrip voor het kind en begrijpen zij hoe het 
kind ADD ervaart.
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THE ENGINE
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Waarom Unreal?
Ontwikkelen in Unreal Engine 4 is heel een-
voudig voor beginners. Met het blueprints vi-
sual scripting-systeem kun je complete games 
maken zonder ook maar één regel aan code te 
typen. Het is zoveel sneller. Je kunt snel proto-
types bouwen met Unreal. 

Virtual Reality is al ingebouwd in Unreal dus 
hier hoef je niks voor te doen. Dit scheelt een 
hoop tijd. Je kunt ook al lopen en dingen op-
pakken. 

Oculus Quest 2
Virtual Reality wordt hiervoor gebruikt, om-
dat er vanuit een eerste-persoon-perspectief 
wordt gekeken. Jij kijkt vanuit de ogen van het 
kind. Ze noemen dit ook wel ‘‘perspective-ta-
king’’. Het vermogen om te begrijpen hoe een 
situatie voor een andere persoon overkomt en 
hoe die persoon cognitief en emotioneel op de 
situatie reageert. Oftewel, om onszelf in de po-
sitie te plaatsen van een ander terwijl we hun 
standpunt, ervaringen en overtuigingen er-
kennen. Het bevordert begrip tussen mensen. 
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CONCLUSIE
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CONCLUSIE
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Kan ik ouders 
middels VR laten begrijpen wat hun kind met een ADD diagnose ervaart?’’

Uit onderzoek is gebleken dat een kind met ADD in de klas meestal niet zo 
snel opvalt. Ze vertonen gedrag dat je ook bij andere kinderen ziet, zoals 
dagdromen of een korte aandachtsspanne. Thuis merken de ouders er niet 
veel van, want het kind speelt gezellig mee, maar tijdens de lessen op school 
kan het kind wel moeite hebben door ADD. Als de school denkt dat het kind 
ADD heeft dan wordt er eerst gepraat met de mentor van het kind en de 
schoolpsycholoog helpt daarbij. 

De ouders kunnen na een diagnose hulp zoeken. Via psycho-educatie leren 
ouders hoe je kunt omgaan met ADD. Met een Virtual Reality experience, 
kunnen ouders zien hoe anders het brein werkt van het kind en kunnen zij 
aan de hand van tips, het kind leren omgaan met zijn of haar ADD. 
 
Door research, methodes en prototypes, is nu duidelijk wat voor kenmerken 
een kind met ADD heeft en hoe deze ervaarbaar gemaakt kunnen worden. 
Zo wordt de beleving voor ouders meer helder en inzichtelijker. Om verschil-
lende technieken te gebruiken zoals, visuele beelden en ambient sound, is er 
getest wat het beste ADD kan weergeven. 
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FUTURE

Psycho-educatie
Psycho-educatie is een ander woord voor 
voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een be-
handelaar aan een cliënt informatie over een 
specifiek probleem, zoals bijvoorbeeld angst, 
depressie en AD(H)D. Er wordt ook advies ge-
geven hoe de betrokkenen(ouders) het beste 
met het probleem kunnen omgaan. 

Future
Mijn VR kan worden gekoppeld aan deze edu-
catie voor extra inzet voor de behandelaar. Het 
kan worden doorontwikkeld om kenmerken te 
herkennen van de client, welke (psychische en 
sociale) gevolgen het heeft of kan hebben, wat 
er aan te doen is en hoe iemand met ADD er 
het beste mee kan omgaan. 

Brein trainen
Wat als het een middel wordt om je brein te 
trainen. Mensen met ADD kunnen het eerder 
herkennen maar dan? Wat als je leert hoe te 
denken, hoe te leren, hoe de impulsen, prikkels 
en emoties te verwerken en reguleren. 

18
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Autisme beleef circuit
Autisme centraal zet zich in voor mensen met 
autisme. Zij laten je een unieke ervaring be-
leven met de beleef circuit. Via tien korte op-
drachten brengt dit circuit je in de gevoelswe-
reld van autisme. 

Het is voor iedereen die autisme wilt erva-
ren en leren kennen. Laat je misleiden door je 
zintuigen, ontdek wat wel en niet kan en voel 
waar anderen over schrijven als het gaat om 
autisme. 

Elke opdracht laat je een autistische ervaring 
opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor 
autisme vriendelijkheid. 

Future
De workshop gaf mij ideeën. Ik kan mijn VR 
voor omstanders doorontwikkelen als onder-
deel van een presentatie-communicatie mid-
del gekoppeld met neurodiversiteit. 

Time-outs
Wat als de experience helpt om prikkels tegen 
te gaan. ADD’ers ervaren veel prikkels om zich 
heen en dit leidt hun veel af tijdens de lessen. 
De VR kan worden gebruikt om een tussentijd-
se time-out te faciliteren om even prikkelloos 
te zijn. Je kan in de VR in een kamer zitten zon-
der alle prikkels en je hoeft het lokaal niet meer 
uit om tot rust te komen. Je kan er een kop-
telefoon bij doen, zodat auditief je ook wordt 
afgesloten van je omgeving. 

19
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INTERVIEW

JUSTINE DE 
JONGE

Justine de Jonge is docent op Praktijkschool De Poort 
in Den Haag. Zij heeft twintig jaar ervaring als docent 
en heeft twaalf jaar gewerkt met kinderen met ge-
dragsproblemen. 

Justine is een docent die al ervaring heeft met neuro-
diverse kinderen. Momenteel heeft zij één jongen en 
één meisje in de klas zitten met ADD. Het meisje heeft 
al wel de diagnose gekregen en de jongen nog niet 
maar daar is Justine wel zeker van. Ze vertelde dat als 
je langer in het vak zit, je sneller herkent of iemand 
een neurodivers brein heeft. 

Beginnende leerkrachten (PABO) zijn te druk bezig 
met zichzelf te ontwikkelen en alles op orde te krijgen. 
Het is heel druk in de eerste paar jaren als leerkracht.
Pas na jaren ervaring ga je goed individueel kijken 
naar de klas. 

Als docent heeft Justine zelf manieren bedacht om 
een kind met ADD te helpen. Er is namelijk weinig tot 
geen voorbereiding of begeleiding wat je moet doen 
als je een kind in de klas hebt die neurodivers is. Zij 
herhaalt veel wat ze vertelt, ze ziet als het kind niet 
oplet en ze luistert naar wat werkt voor het kind.

De concentratie problemen worden veroorzaakt bij 
het kind doordat er teveel afleiding is van buitenaf, 
ze dagdromen veel, luisteren is saai, weinig tot geen 
plaatjes (visuele ondersteuning) in de lesstof en ge-
luiden zijn erg afleidend. Wat volgens haar helpt zijn 
de vele online lessen door Corona. Je kunt de lesstof 
opnieuw terug kijken. 

*Zie het uitgewerkte interview in de bijlagen.
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Na het interview heb ik de antwoorden geanalyseerd 
door het in de bovenstaande tabel te zetten. In de ta-
bel staan vooral punten waar ik antwoord op heb ge-
kregen en waar ik nog antwoord op wil krijgen.

• Een kind met of zonder ADD is te onderscheiden;
• De doelgroep wordt voor PABO studenten en ba-

sisschoolkinderen;
• Ik begrijp waar het probleem vandaan komt dat 

een kind niet wordt herkent met ADD.

+

- • Vanaf welke leeftijd van het kind gaat mijn proof 
op concept gebruikt worden, zodat het wordt be-
grepen?;

• Praten met een kinderpsycholoog.
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GESPREK

VERONICA 
VAN DER 
HOEVEN

Veronica van der Hoeven is schoolpsycholoog voor 
Praktijkschool De Poort. 

Vanuit mijn vraag: ‘‘Vanaf welke leeftijd kan een kind 
begrijpen dat zijn/haar gedrag anders is, omdat het 
ADD heeft?”, heb ik in onderstaande tekst de conclu-
sie. 

Probleem:
Op de basisschool vanaf jaar zeven lopen de kinderen 
voor het eerst aan tegen de problematiek die gerela-
teerd is aan ADD. ADD wordt niet altijd als zodanig 
herkent, waardoor het kind het risico kan lopen op 
negatieve interacties en overvraging.

Doelgroep:
(Antwoord op mijn idee van proof of concept).
Als leerkrachten in die fase nog vaardiger zijn om 
kenmerken van ADD te herkennen, kunnen zij hun 
benadering ook beter afstemmen en kan er ook eer-
der gericht diagnostiek worden aangevraagd om te 
onderzoeken of er ook daadwerkelijk sprake is van 
ADD. Daarbij zal het ook bij de identiteitsvorming 
zeer helpend zijn voor het kind als het snapt waar be-
paald gedrag vandaan komt.

Behoeften:
Er is op basisscholen ook een grote behoefte bij on-
der andere leerkrachten (maar zeker ook ouders) 
naar meer inzicht, kennis en middelen. Ik verwacht 
dan ook dat er voldoende basisscholen zullen zijn die 
aan het project zouden willen meewerken. Het kan 
ook voor de kinderen die geen ADD hebben een eye 
opener zijn, wanneer zij weten wat ADD is en waarom 
hun klasgenoot reageert zoals hij/zij reageert.
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Ontwikkeling kind 7-10 jaar

Deze informatie gaf Veronica er extra bij.

De vriendschappen en het samenspelen zijn belang-
rijk omdat de wederzijdse acceptatie en steun ze het 
gevoel geeft ergens bij te horen. En ook doordat ze 
zich dan kunnen vergelijken met de ander (mede door 
een competitie-element in hun spel in te brengen). 
Zo ontwikkelt hun identiteit zich en kunnen ze steeds 
beter reflecteren op zichzelf en wat hun mogelijkhe-
den, beperkingen, (uiterlijke) kenmerken, wensen, 
gevoelens en eigenschappen zijn. Doordat kinderen 
leren zich beter in de situatie van andere kinderen te 
verplaatsen, maken ze grote stappen in het leren om-
gaan met conflicten en regels. Echter door de grote 
behoefte erbij te horen, de behoefte aan competitie 
en soms een van de groep afwijkende identiteit, kan 
op deze leeftijd buitensluiting en pesten ook een rol 
gaan spelen.

• Vanaf welke leeftijd het inzetbaar is voor een ba-
sisschoolkind;

• Het probleem is in kaart gebracht;
• Doelgroep onderbouwt;
• Behoeften vanuit scholen;
• Ontwikkeling van een kind.

+

- • Prototypes uitvoeren om de doelgroep te laten 
begrijpen hoe de beleving gaat worden( in VR) en 
hun mening over de kenmerken die erin worden 
verwerkt.
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ENQUETE

PRIKKEL
VERWERKING

Met deze enquete wilde ik vaststellen of sensorische 
prikkelverwerking een rol speelt in het leven van ie-
mand met ADD. Het heeft namelijk invloed op de ont-
wikkeling van een kind. 

Bij iedere prikkelverwerking over auditief, visueel, 
proprioceptief/vestibulair, tactiel(tast), reuk en oraal/
smaak, waren er categoriën waar de kandidaten uit 
konden kiezen. De kandidaten waren mensen met de 
diagnose ADD en waren geen basisschoolkinderen. 
De categoriën komen voort uit de literatuur.

Conclusie
De kandidaten hebben allemaal wel problemen bij 
hun manier van prikkels verwerken en het gebruik 
van de zintuigen. Het verschilt wel per persoon waar 
ze gevoelig voor zijn. Het geeft een duidelijk beeld 
over ADD en hun zintuiglijke informatieverwerking.

*De uitslagen van de enquete zijn te vinden in de bij-
lagen.

35
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*De gele briefjes zijn de keuzes uit de enquete en de 
andere kleuren zijn eigen toegevoegde antwoorden 
van de totaal zes kandidaten.
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EMPATHY MAP
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Kinderen met ADD vallen in eerste instantie niet 
op in de klas. Als ze intelligent zijn, komt hun 
probleem nog moeilijker aan het licht, doordat 
ze hun tekorten compenseren. ADHD kenmerkt 
zich vooral door de  hyperactiviteit, concentra-
tieproblematiek en de snelle afleidbaarheid. 

Vaak worden kinderen met ADD ervaren als on-
gemotiveerd, lui of dromerig. De leerling heeft bij 
het volgen van onderwijs problemen met het ‘bij 
de les blijven‘ en bijvoorbeeld met het plannen 
van zijn opdrachten en huiswerk. Er is meestal 
geen sprake van opvallend storend gedrag in de 
klas, waardoor de leerling minder snel negatief 
opvalt in de klas en de stoornis meestal niet of 
te laat gesignaleerd wordt. Hiermee is het vaak 
een verborgen stoornis en krijgt de leerling niet 
de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Het 
kind kan het risico lopen op negatieve interac-
ties en overvraging.

ADD komt vaker voor bij meisjes dan jongens. 
Maar wordt bij meisjes vaker niet onderkend. 

Voorkomende uitingsvormen
Er kan sprake zijn van ADD in combinatie met 
een andere stoornis, o.a. op het gebied van reke-
nen(dyscalculie en dyslexie. Ook is er regelmatig 
sprake van een slaapstoornis, waardoor kinde-
ren vaak minder uitgerust op school komen. Men 
spreekt dan van comorbiditeit(de aanwezigheid 
van een aandoening naast een primaire, centraal 
staande ziekte of aandoening).

36

Waarom is het een probleem op school?

Research
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Elk mens ontvangt prikkels door het gehoor, de 
smaak, de tast, de reuk en het zicht. Deze prik-
kels worden sensorische prikkels genoemd. De 
manier waarop en de snelheid waarmee deze 
prikkels verwerkt worden, is per persoon ver-
schillend. De hoeveelheid prikkels die nodig is 
om tot opmerken te komen, wordt de prikkeld-
rempel genoemd. De manier waarop deze prik-
kels gereguleerd worden, heeft een significante 
invloed op het gedrag.

Sensorische informatieverwerking speelt een 
rol in de sensomotorische en sociaal emotione-
le ontwikkeling van kinderen.

Bij sensorische prikkelverwerking spelen een 
aantal zaken een rol:
• Prikkeldrempel (hoog of laag);
• Modaliteit;
• De omgeving/context.

De prikkeldrempel geeft aan hoeveel sensori-
sche prikkels er nodig zijn of hoe sterk ze moe-
ten zijn voordat de prikkel opgemerkt wordt. 
Het is van belang om te weten of het kind een 
lage of hoge drempel heeft. Een kind met ADD 
heeft vooral een lage prikkeldrempel. 

Verder is het belangrijk om te weten op welk 
soort sensorische prikkels het kind sensitief re-
ageert. Met het soort prikkel wordt de moda-
liteit van de prikkel bedoeld: auditief, visueel, 
proprioceptief/vestibulair, tactiel(tast), reuk en 
oraal/smaak. 

De omgeving/context is van belang om de si-
tuatie waarin de meeste problemen optreden 
vast te stellen. Spanning voor of in een bepaal-
de situatie geeft extra prikkels. Dit kan te maken 
hebben met de les, bijvoorbeeld een leerling 
kan meer spanning hebben voor rekenen dan 
voor taal. Ook kan het te maken hebben met de 
soort taak en met het type taak. Als laatste kan 
het te maken hebben met de persoonlijke om-
standigheden. 

Sensorische prikkelverwerking

37

Research



72

Lage prikkeldrempel
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Gesprek voeren

ADD’ers hebben er moeite mee een gesprek 
te volgen in een grotere groep mensen. Men 
heeft in die situatie moeite zich te concentre-
ren op één gesprek omdat men zich ongewild 
blijft focussen op alle gesprekken die gaande 
zijn.

Resultaten: 
De mensen zonder ADD konden aanzienlijk 
meer onthouden van de podcast en hadden er 
dus meer van gevolgd. Hun concentratie was 
beter ondanks de gesprekken op de achter-
grond. 
De mensen met ADD konden uit de gesprek-
ken op de achtergrond de datums onthouden 
die werden opgenoemd. Zij vertelden ook dat 
het beter onthouden van datums makkelijk is.
Door ADD kan het erg aankomen als een klap 
van informatie en kan het geluid als een soort 
‘‘blur’’ worden ervaren. 
Als laatste werd er door één persoon met ADD 
verteld dat er liever naar het gesprek werd ge-
luisterd want dat was interessanter. 

Dit prototype is uitgevoerd via Discord. Met 
Discord kun je gesprekken organiseren, video 
bellen etc. Ik had vijf kandidaten die deelna-
men aan de test. twee zonder ADD en drie met 
ADD. De kandidaten moesten allemaal vier mi-
nuten naar een podcast luisteren terwijl er op 
de achtergrond werd gekletst over verschillen-
de dingen. Uiteindelijk werden er aan het eind 
vragen gesteld over de podcast en over hun 
concentratie.

Andere methodes.

Bladzijde 1 - test gesprek voeren
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Bladzijde 2 - test gesprek voeren

Bladzijde 3 - test gesprek voeren
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Geluiden

https://youtu.be/RbPFPMEiCkY

ADD’ers hebben er ook moeite mee een ge-
sprek te volgen als het spontaan is. 
Door middel van dit protoytype heb ik met 
audio getest hoe het zou klinken als iemand je 
aanspreekt en het niet te volgen is des te lan-
ger het gesprek duurt. 
youtube.com/watch?v=TADGCUFUdR8 

Met het volgende prototype is er vooral ge-
vraagd of dit het geluid is waardoor je een ge-
sprek niet meer kunt volgen. Wat als je op een 
feestje bent en dit is je omgevingsgeluid.

Resultaten:
1. Dit komt wel overeen met hoe het zou kun-
nen klinken. De ruis is iets te heftig, het is meer 
een soort ruis die je aan het begin zou horen 
net dat het gesprek is gestart.
2. Het sneller praten is niet helemaal juist. Maar 
het laat wel horen dat je het niet gevolgd hebt. 
Eigenlijk hoor je soms helemaal niks meer dan 
alleen woorden.

Resultaten:
1. Dit is erg goed hoe het klinkt. Hierdoor kan ik 
mij niet focussen op een gesprek.
2. Meestal grijp ik mij vast een één woord en 
dan ga ik erover nadenken en associëren. Zo 
spring ik van hak op de tak en dan hoor ik he-
lemaal niet meer wat de persoon zegt. 

Andere methodes.
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Andere methodes.
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Andere methodes.

Het ging over zijn therapie voor zijn ADHD.
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Uitslagen prototypes

Test - tekst lezen



79

Test - tekst lezen

Uitslagen prototypes
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Test - tekst lezen

Uitslagen prototypes
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Test - tekst lezen

Uitslagen prototypes
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Uitslagen prototypes

Test - dagdromen

Liset van Doorn
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Test - dagdromen

Jorrik Dillisse

Test - dagdromen

Jasper Veldhuizen
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PROTOTYPE 1
De uitgewerkte resultaten zijn te vinden in de bijlagen.

DAGDROMEN
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Hoe ervaart een kind dagdromen tijdens het luisteren naar uitleg/ een verhaal?

https://youtu.be/dKy399djH90

In het bekende psychiatrische handboek de DSM-
5 wordt ADD het “overwegend onoplettend beeld“ 
van ADHD genoemd. ADD wordt ook wel Alle Dagen 
Dromerig genoemd. Iemand met ADD kan moeilijk de 
aandacht erbij houden en zal snel dromerig of afwe-
zig zijn. 

Voor mijn prototype heb ik het idee van dagdromen 
verwerkt in een video. Iemand vertelt een verhaal en 
tijdens het verhaal ga je dagdromen en speculeren 
over dit verhaal. Je volgt en hoort niets meer van het 
verhaal tijdens het dagdromen. 

Waarom?
Kinderen met ADD dagdromen veel tijdens de lessen 
en missen hierdoor de uitleg van een opdracht of les-
stof die ze moeten leren. Dit wil ik verwerken in mijn 
proof of concept en voordat ik dit doe, heb ik er eerst 
een prototype van gemaakt om te testen of het ken-
merk dagdromen juist overkomt.  

De link verwijst naar de video.

De drie kandidaten die het prototype hebben getest 
snappen wat dagdromen doet en wat voor frustraties 
het kan opleveren. Je hoort niks meer en weet niet 
wat er is verteld en die informatie mis je.

*De testuitslagen zijn verwerkt in de bijlagen.

• Kandidaten begrijpen dat je niks meer hoort en 
wat een frustratie dat kan zijn;

• He verschil met geluid is zo enorm, dat kan geen 
fout zijn met de video;

+

- • Eén kandidaat begreep niet wat er precies ge-
beurde toen de plaatjes naar voren kwamen. 

• Maak de overgang naar het dagdromen duidelij-
ker.
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PROTOTYPE 2

DAGDROMEN 2.0
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Na de feedback van de eerste test over dagdromen, 
ben ik verder doorgegaan met een test in virtu-
al reality. In deze test wordt je meegenomen in een 
korte demo over dagdromen tijdens de les. Je zit in 
een klaslokaal en hoort de leerkracht les geven over 
werkwoordspelling. Tijdens de uitleg wordt de wereld 
om je heen veranderd naar een strand. 

Waarom een strand? 
Tijdens een gesprek met een gedragspsycholoog
(Nicole Jongerius), vertelde ze mij over hoe het dag-
dromen getriggerd kan worden. Als er bepaalde 
woorden op het schoolbord staan geschreven, kan 
het kind erg doordenken op één woord. Als het woord 
“strand“ er tussen staat, dan kan het bijvoorbeeld zo 
zijn dat het kind ondertussen is gaan dagdromen over 
een vakantie naar het strand. 

In de virtual experience zie je de verandering plaats-
vinden van een klaslokaal, naar het strand en weer 
terug in het klaslokaal. 

Doel
Met dit prototype wilde ik testen of het dagdromen 
goed wordt overgebracht en de kijker begrijpt wat er 
gebeurt. 

Test 2: dagdromen in de klas met virtual reality

- • Zet de boundry goed neer van dr VR ( je ziet tij-
dens het spelen rode lijnen)

• Schoollokaal leek op een gymzaal
• Tekst op het schoolbord is niet goed te lezen
• Strand moet eruit springen 
• Strand mag ook in het lokaal verschijnen en geen 

losse wereld zijn
• Laat de dagdroom beter overlopen door mis-

schien kleur verschillen te gebruiken
• De transitie van dagdromen voelt aan als een af-

leiding maar niet als een droom
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https://youtu.be/lvJp-
y0uC328

Test
Lars Hendrikx

https://youtu.be/6Sgs-
TY7p-_k

Test Justin van 
der Brink

De twee deelnemers op de foto’s zijn PABO studen-
ten geweest. Ze doen momenteel een andere studie. 
Ze hebben wel ervaring met lesgeven en met mensen 
die ADD hebben. Beide zijn ze Peercoaches geweest, 
die begeleiden dat soort leerlingen met school.

Justin van der Brink is een werknemer voor RubiiGG. 
Rubii is een stichting die zich inzet voor social ga-
ming, mediawijsheid en werkt ook met neurodiverse 
mensen. Met het stukje neurodiversiteit geven zij 
online streams met uitleg over dit onderwerp en ge-
ven zij tips. Dit wordt gedaan in samenwerking met 
een gedragspsycholoog.
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PROTOTYPE 3
De uitgewerkte resultaten zijn te vinden in de bijlagen.

TEKST LEZEN
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Het is vooral moeilijk om ergens op te focussen als 
het opgedragen wordt, bijvoorbeeld een tekst lezen 
voor school. Het is dan het geval dat ADD’ers passief 
gaan lezen. Ze lezen het wel, vinden het ook interes-
sant, maar het dringt niet tot ze door wat er staat.

Ook doen mensen met ADD er veel langer om iets te 
verwerken. Ze hebben een tragere verwerkingssnel-
heid. Hierdoor doen ze langer over hun taken, huis-
werk, noem het maar op. Ze hebben vooral last van 
lezen en schrijven. Bij lezen is dit omdat het soms niet 
doordringt en bij schrijven kan dit komen doordat ze 
‘vast komen te zitten’. Mensen zien ze al gauw als lui, 
terwijl zij in feite beperkt zijn in hun vermogen.

Het werkgeheugen heeft verschillende functies. Zo-
als informatie vasthouden en iets tegelijkertijd met 
andere informatie doen. Het werkgeheugen moet 
niet verward worden met het kortetermijngeheugen, 
het werkgeheugen brengt het in verband met grotere 
‘bestanden’ en doet gelijk iets met de informatie. In 
het kortetermijngeheugen wordt de informatie maar 
tijdig opgeslagen en wordt er gewacht tot het ver-
werkt is. Door een niet goed functionerend werkge-
heugen kan het erg moeilijk zijn om teksten te lezen.

https://youtu.be/YRmw_6HBwo0

Met dit prototype heb ik mensen zonder ADD laten 
ervaren hoe het is om tekst niet op te kunnen nemen.  
In de tekst moet je namelijk erg selectief gaan lezen.  
Er gebeuren veel dingen tijdens het lezen van de 
tekst. Er zijn visuals en geluiden toegevoegd als af-
leiding.

Iedere deelnemer op één na, had moeite het te lezen. 
De persoon die het wel kon volgen heeft een rechten 
studie gevolgd. Zij vertelde dat je hier heel goed leert 
snel conclusies te trekken uit teksten en ze zo goed 
mogelijk te lezen. Dit hielp haar erg goed in deze test.

Wat er nog meer duidelijk was is dat door het selec-
tief te lezen, ze eigenlijk geen idee hadden wat er aan 
visuals voorbij kwamen en wat er doorheen werd ver-
teld. Dus de verdeelde aandacht was hierdoor beïn-
vloed. 

*Zie de testuitslagen in de bijlagen.

Hoe ervaart een ADD’er het lezen van tekst?

38
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PROTOTYPE 4

SELECTIEVE 
AANDACHT
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Het aspect aandacht valt onder richten, vast-
houden en wisselen. Dit is een meest voor-
komende klacht onder ADD. Als je een taak 
moet doen, kun je deze niet zo lang vasthou-
den. Soms heeft het te maken met selecteren, 
oftewel selectieve aandacht. Ze raken snel af-
geleid door prikkels om hun heen. Om je best 
te doen om ergens op te focussen als het je 
wordt opgedragen dan is dat erg moeilijk. 

Als je wordt afgeleid dan kan het weer omge-
draaid zijn. Het is moeilijk om van aandacht te 
wisselen. Bijvoorbeeld van selectieve andacht 
naar verdeelde aandacht. Hyperfocus of over-
concentratie is dus als je teveel focust op iets. 
Maar dit kan zowel negatief als positief zijn. 
Het is positief als je volop ergens aan werkt 
en ADD’ers kunnen zelf een hogere prestatie 
leveren. Maar het kan negatief zijn als je aan 
het autorijden bent en te gefocust bent op een 
verkeersbord terwijl je op de weg moet letten.

In Unity heb ik een test gemaakt wat gaat over 
de selectieve aandacht. Waar het om gaat is, 
hoe ziet het voor iemand met ADD eruit als 
je selectief waarneemt en dus een volle focus 
hebt op iets wat gebeurt in je gezichtsveld. 

Hiernaast zie je een plaatje van een persoon. 
Zodra je dichtbij komt gebeurt er iets, namelijk 
dat de persoon enorm licht geeft. Vanuit een 
paar gesprekken met ADD’ers is volgens hen 
selectieve aandacht als een soort lichtflits. Dit 
is natuurlijk metaforisch gezien. Met die infor-
matie ben ik verder gegaan en heb ik dat licht 
toegepast in mijn test. 

Na het testen heb ik de volgende feedback ge-
kregen:

- • Het is niet zo extreem fel. Het is informatie die wel 
opvalt en overkoepelend is maar niet zo wazig en 
licht. 

• Geef het aan als een soort ‘pulse‘. Eigenlijk valt 
iets specifieks op wat je aandacht pakt in je ge-
zichtsveld.

Na de feedback ben ik een tweede test gaan 
maken. 
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PROTOTYPE 5

SELECTIEVE 
AANDACHT 
2.0
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Met het vorige prototype ben ik doorgegaan 
op de selectieve aandacht. 

Om in de proof of concept, subtiel, duidelijk te 
maken dat op verschillende situaties gefocust 
kan worden, heb ik vignettes gemaakt. Deze 
drie vignettes verschijnen in je gezichtsveld 
om aan te duiden dat er iets om je heen ge-
beurt.

Waarom?
In het klaslokaal zijn er vele belemmerde fac-
toren die een kind in de klas afleiden. Al deze 
elementen(de afleidingen) worden getrigge-
red met een vignette aan je linker, rechter of 
achterkant. 

Op deze manier word je gestuurd in de expe-
rience. 
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FLOWCHART
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In een gesprek met een gedragspsycholoog is 
er besproken hoe kenmerken zoals, dyslexie, 
dyscalculie, dagdromen, tekst lezen en ver-
werken van de opdracht eruit komen te zien in 
de VR. Zij spreekt veel met kinderen die neuro-
divers zijn en noemde wat voorbeelden op hoe 
ik de bovenstaande kenmerken kan verwerken 
in VR, zodat de belevingswereld klopt. 

Zo wordt er het element ‘het schoolbord‘ in 
de experience verwerkt. In de flowchart heb ik 
getekent hoe de kenmerken er visueel uit ko-
men te zien.

Taal
De lesstof gaat over taal. Op de basisschool is 
Nederlands natuurlijk wat makkelijker dan op 
de middelbare. Het gaat over woordbetekenis-
sen halen uit verhalen. 

- Het verhaal;
- Dyslexie;
- Dagdromen van het woord ‘strand‘;
- Dyscalculie;
- Opdracht: schrijf nu een samenvatting op.

SCHOOLBORD

Eerste prototype

Idee geschetst - flowchart schoolbord
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DAGDROMEN

DE VIDEO
https://youtu.be/IX1FtFzB9xg
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DE DOCENT EN GELUID

Geluid
In Unreal Engine werkt geluid erg makkelijk. 
Wat je ermee kan:
• Muziek afspelen en in een loop laten lopen;
• sound effects afspelen op specifieke pun-

ten in een animatie.
De docent heeft ook meerdere animaties voor 
het praten en ze vertelt haar verhaal. Tijdens 
dat zij haar verhaal doet kan ik op specifie-
ke punten bepaalde situaties triggeren in het 
klaslokaal. Dus voor mijn flowchart kan ik gaan 
bepalen wanneer ik iets wil laten gebeuren. 

• Modeleren van de pitch van een geluid;
• Het sturen van het geluid gebaseerd op de 

locatie waar het geluid vandaan komt in de 
3D ruimte;

• Controleren van het volume van ieder losse 
sound effect. 

Je kunt geluiden maken in een Animation No-
tify. Je ziet op het voorbeeld hierboven dat je 
geluiden kunt triggeren op frames. Maar dit 
kan dus ook met animaties.

De docent is een gratis character van Mixamo. 
Dit model heb ik gebruikt voor mijn testen in 
VR. 

De docent praat natuurlijk tijdens het les ge-
ven en hiervoor wil ik een script schrijven. 
Het script bevat elementen van wat er op het 
schoolbord komt te staan en dat er situaties 
getriggerd kunnen worden op wat ze verteld.

Voor de testen heb ik audio gepakt van een 
leerkracht die vertelt over werkwoordspelling. 
Dit is gehaald uit een video op YouTube. 
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Exploratie - proof of concept

ATTENTION DEFICIT 
DISORDER 
Virtual reality experience voor leerkrachten en basisschool kinderen.
Leer om ADD vroegtijdig te herkennen.
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