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APPLIED GAMING VOOR EEN ROOKVRIJE GENERATIE 

CO-CREATIE MET KWETSBARE GEZINNEN 

 

1. SAMENVATTING 

 

DOELSTELLING EN PLAN VAN AANPAK 

Roken tijdens en na de zwangerschap heeft negatieve gevolgen voor (ervaren) gezondheid van ouders en 
kinderen, en verhoogt de kans dat kinderen later zelf ook gaan roken. In dit project doorbreken wij deze 
intergenerationele cirkel door het versterken van rookpreventie binnen de integrale gezinsaanpak ‘VoorZorg’, 
een programma voor kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind. Zij krijgen tot twee jaar 
na de geboorte intensieve verpleegkundige ondersteuning in opvoeding, leefstijl, persoonlijke ontwikkeling. 
VoorZorg is afgestemd op bestaande voorzieningen en betrekt de sociale omgeving van de vrouwen. Het 
programma leert vrouwen hoe zij kunnen stoppen met roken, maar dagelijkse ondersteuning om dit vol te 
houden ontbreekt. Tijdens de zwangerschap rookt 33% van de VoorZorgdeelnemers, twee maanden na de 
bevalling is dit 49%.  

In dit project ontwikkelen, implementeren, en evalueren we een innovatieve interventie ‘applied gaming’ voor 
duurzame rookpreventie in kwetsbare gezinnen. Wij richten ons hierbij zowel op vaardigheden van de moeders 
zelf, als op een duurzame verandering in hun sociale omgeving.  

Het project bestaat uit drie onderdelen: 

1. Co-creatie van game elementen met VoorZorgdeelnemers, hun sociale omgeving, en 
Voorzorgverpleegkundigen 

2. Pilot implementatie en evaluatie van de game elementen binnen het landelijke VoorZorgprogramma 

3. Ontwikkelen van een implementatie- en evaluatieplan voor uitrol van de game elementen binnen andere 
settings in Nederland 

 

DOELGROEP EN BETROKKENHEID 

De doelgroep bestaat uit VoorZorgdeelnemers en hun sociale omgeving, bijvoorbeeld partners, (schoon-) 
ouders, vrienden, familie, of huisgenoten. Zij worden al vanaf het begin bij het project betrokken doordat 
onderzoekers, game ontwikkelaars en VoorZorgverpleegkundigen samen met hen game elementen 
ontwikkelen en evalueren. We verwachten landelijk 100 vrouwen te kunnen includeren via het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid dat het VoorZorgprogramma coördineert.  

 

BEOOGDE RESULTATEN 

Het project resulteert in game elementen voor rookpreventie binnen kwetsbare gezinnen. De game elementen 
zijn geïmplementeerd en geëvalueerd binnen het landelijke VoorZorgprogramma. VoorZorgdeelnemers passen 
de geleerde vaardigheden adequaat toe in het dagelijks leven, maken gebruik van hun sociale omgeving, 
stoppen met roken/ beginnen niet meer met roken, en ervaren een betere gezondheid. Het project resulteert 
daarnaast in een implementatie- en evaluatieplan voor uitrol van de game elementen binnen andere settings in 
Nederland. 

 

 



2 

 

2. AANLEIDING 

 

KINDEREN IN KWETSBARE GEZINNEN HEBBEN SLECHTERE START 

Gezond opgroeien is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een lagere sociaal 
economische status (SES) hebben een slechtere start in het leven dan andere kinderen. Roken tijdens de 
zwangerschap vormt een belangrijke verklaring voor deze verschillen.

 
In 2015 rookte 22% van de zwangere 

vrouwen met een lage SES, dit was maar 1% onder vrouwen met een hoge SES.
1 

Roken tijdens en na de 
zwangerschap verhoogt de kans op sterfte rondom de geboorte, vroeggeboorte, te laag geboortegewicht, en 
hart en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd.

2-6 
 Rookgedrag van de moeder hangt samen met andere 

problemen in kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld maatschappelijke, financiële, sociale, en 
gezondheidsproblemen. Deze problemen belemmeren een gezonde ontwikkeling van kinderen en een goede 
(ervaren) gezondheid van ouders, en worden van generatie op generatie doorgegeven. 

7
 Dit vraagt om een 

integrale aanpak, waarin meerdere actoren en meerdere problemen op alle niveaus tegelijk aangepakt 
worden.

8
 

 

INTEGRALE AANPAK KWETSBARE GEZINNEN: VOORZORG 

VoorZorg is een bewezen effectieve integrale aanpak voor het bevorderen van gezondheid en het vergroten 
van ontwikkelingskansen voor jonge moeders en hun kinderen.

9
 VoorZorg richt zich specifiek op laag opgeleide 

jonge vrouwen (<25 jaar) die zwanger zijn van hun eerste kind. Tijdens de zwangerschap en de eerste 2 jaar na 
de zwangerschap worden de jonge vrouwen door een speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundige intensief 
begeleid in gezonde leefstijl en opvoeding. Een van de doelen van VoorZorg is het opbouwen van een sociaal 
ondersteunend netwerk. In huisbezoeken werken verpleegkundigen met de deelnemers en hun sociale 
omgeving intensief aan de volgende 6 domeinen: eigen gezondheid van de moeder; gezondheid en veiligheid 
van het kind; levensloopontwikkeling van de moeder; rol van de moeder als opvoeder van haar kind; relatie van 
de moeder met familie en vrienden; het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen en een formeel/informeel 
netwerk.

9
  Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) coördineert het VoorZorgprogramma. Het 

onderzoek naar de effectiviteit van VoorZorg is verricht door VUmc, momenteel lopen er meerdere 
vervolgonderzoeken. Beide partijen zijn betrokken bij dit project. 

 

ROKEN IS HARDNEKKIG PROBLEEM IN KWETSBARE GEZINNEN 

Van de vrouwen die deelnemen aan het VoorZorgprogramma rookt 45% bij aanvang van het programma. In de 
opleiding tot VoorZorgverpleegkundige wordt dan ook specifiek aandacht besteed aan de begeleiding van 
zwangere vrouwen bij minderen/stoppen met roken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aangepaste versie 
van het V-mis programma van Stivoro.

 
Uiteindelijk gaat 33% van de VoorZorgdeelnemers door met roken 

tijdens de zwangerschap, twee maanden na de bevalling rookt 49% van de VoorZorgdeelnemers.
10

 Dit 
beïnvloedt hun ervaren gezondheid (kortademig, hoesten, slechte conditie), en verhoogt de kans op kanker, 
hart- en vaatziekten en longziekten.

11
 Als hun kinderen aan rook worden blootgesteld, hebben zij een 

verhoogde kans op luchtwegklachten, astma en wiegendood. Op latere leeftijd gaan kinderen van rokende 
ouders vaker zelf ook roken en hebben zij een verhoogde kans op longziekten, hart- en vaatziekten, en 
kanker.

11 
  

Deze intergenerationele cirkel moet worden doorbroken. Standaard gezondheidsvoorlichting, waarin van 
oudsher een groot beroep wordt gedaan op cognitieve verwerking van informatie, volstaat hier niet. Veel 
ouders met een lage SES hebben namelijk lage gezondheidsvaardigheden, dat wil zeggen dat zij moeite hebben 
met het verkrijgen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie .

12
 Mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden roken meer en vaker (ook tijdens de zwangerschap), hebben inadequate 
risicoperceptie, en vaker een negatieve attitude t.o.v. stoppen met roken, en vallen sneller terug in rookgedrag 
na het volgen van een stoppen met roken programma dan mensen met hogere gezondheidsvaardigheden. 

13-15
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EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR STOPPEN MET ROKEN VRAAGT OM INNOVATIEVE STRATEGIEËN 

Om roken in kwetsbare gezinnen terug te dringen zijn innovatieve strategieën nodig in combinatie met een 
integrale aanpak, zoals bijvoorbeeld VoorZorg. Een veelbelovende innovatieve strategie is applied gaming, 
waarin spelprincipes niet alleen ingezet worden voor entertainment maar ook ter ondersteuning van 
bijvoorbeeld gezond gedrag. Applied gaming sluit goed aan bij het leven van laag opgeleide jonge vrouwen. 
Gaming is vooral populair onder laagopgeleide jongeren.

16-17
 Doordat gaming aansluit op het dagelijks leven is 

het duurzame manier om vaardigheden, engagement en empowerment te versterken, waarbij ook het sociale 
netwerk versterkt en ingezet kan worden. Het inzetten van spelprincipes daagt mensen uit om gezamenlijke 
doelen te behalen in hun eigen leefomgeving en dagelijks leven. Applied games bieden gebruikers ook een 
mogelijkheid om te oefenen met een moeilijke situatie, zoals het omgaan met sociale druk om te roken, of 
omgaan met de drang om te roken.

18-21
  Samen met de VoorZorgverpleegkundige kunnen deze oefeningen 

worden omgezet in strategieën voor het werkelijke leven, waarbij ook de link kan worden gelegd met 
problemen die vrouwen op andere gebieden ervaren, bijvoorbeeld op het gebied van sociale relaties, werk, of 
opvoeding. 

 

VOORBEELDEN VAN APPLIED GAMING VOOR GEZOND GEDRAG 

Een voorbeeld van een game waarin spelprincipes en sociale interactie wordt toegepast is Figure Running. Deze 
smart phone app tekent lijnen op de kaart van gelopen routes. Een gebruiker heeft daarmee de mogelijkheid 
om tekeningen te maken door specifieke routes te lopen. Inmiddels is het voor een grote groep gebruikers een 
uitdaging om nieuwe tekeningen te maken en deze online met elkaar te delen. Gezond gedrag, in dit geval 
bewegen, wordt door middel van spelelementen gestimuleerd en sporten wordt op deze manier voor velen 
een sociale interactie.

22
 Ook de toegankelijkheid en toepassingsmogelijkheden van sensoren is de afgelopen 

jaren sterk toegenomen. Hiermee ontstaan nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld appcessories; 
sensoren op smartphones die als beloning of alternatief voor het verminderen van stress ingezet kunnen 
worden. Denk bijv. aan een 'doosje' of 'bedeltje' op je telefoon leggen, om aan te geven dat je heel veel zin 
hebt in een sigaret. De appcessories kunnen ook feedback in de applicatie triggeren door middel van een  
tactiele verschijningsvorm;  gezinsleden krijgen bijvoorbeeld een berichtje of er gaat muziek spelen. De tactiele 
verschijningsvorm kan ook gebruikt worden voor impliciete communicatie met huisgenoten. Als het gelukt is 
om geen sigaret te roken, gaat er bijvoorbeeld een bepaalde kleur licht branden. Of als een gezinslid moeite 
heeft om de drang te weerstaan, dan is er een andere kleur. Zo kunnen gezinsleden elkaar betrekken bij het 
proces, zonder dat dit direct bespreekbaar gemaakt hoeft te worden. 

23
 

 

CO-CREATIE ESSENTIEEL IN ONTWIKKELING APPLIED GAMING VOOR LAGE SES GROEPEN 

Het probleem van de meeste games en apps is dat zij ontwikkeld zijn voor en door hoger opgeleide mensen. 
Terwijl juist de meeste winst juist bij mensen met een lage SES te behalen valt. Daarom gaan we game 
elementen ontwikkelen met en voor VoorZorgdeelnemers en hun sociale omgeving. Een gedegen 
probleemanalyse onder de doelgroep is hierbij essentieel, evenals het samen ontwikkelen van de game 
elementen (co-creatie). Projectlid Waag Society is één van de eerste game ontwikkelaars die zich richt op 
groepen met een lage SES. Momenteel werkt Waag Society aan twee applied games ‘Zelfie’ en ‘Chasing’.

24-25 

Kenmerkend voor deze games is dat kwetsbare doelgroepen, of het nu gaat om jongeren in achterstandwijken, 
kwetsbare ouderen (frail elderly) of Parkinson-patiënten actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en 
vormgeving van de games. Doelstelling van deze games is het ondersteunen van gedragsverandering en het 
stimuleren (tot beweging, oefenen) van deze complexe en kwetsbare groepen.  
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3. DOELGROEP  

 

OMSCHRIJVING DOELGROEP 

De primaire doelgroep bestaat uit zwangere vrouwen en jonge moeders die deelnemen aan het 
VoorZorgprogramma in heel Nederland. Zij hebben vier of meer risicofactoren zoals armoede, ervaring met 
(seksueel) geweld in verleden of heden, jong, laag opgeleid en/of middelenmisbruik. In totaal 45% van deze 
vrouwen rookt bij aanvang van het VoorZorgprogramma. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het 
VoorZorg-programma is een aantal ingangseisen opgesteld waaraan de vrouwen moeten voldoen: Ze mogen 
maximaal 25 jaar zijn, een maximaal opleidingsniveau van VMBO-kader hebben,en maximaal 28 weken 
zwanger zijn van hun eerste kindje.  

De secundaire doelgroep bestaat uit de sociale omgeving van deze vrouwen. Dit zijn de mensen die de meeste 
invloed hebben op de keuzes die ze maken, op hun gedrag. Dit kunnen partners, (schoon-) ouders, broers en 
zussen en/ of andere huisgenoten zijn. Wij refereren aan deze mensen als ‘de sociale omgeving’. De 
VoorZorgdeelnemer maakt deel uit van een kansarm gezin, dat wil zeggen dat zij zelf (aankomend) moeder is 
van dit gezin, en dat zij eventueel ook als (schoon-)dochter lid is een kansarm gezin. 

 

BEHOEFTEN VAN DE DOELGROEP 

Kwetsbare gezinnen hebben vaak meerdere maatschappelijke, financiële, sociale, en gezondheidsproblemen. 
Om een gezonde leefstijl te bereiken is een integrale aanpak van deze problemen  noodzakelijk. Ouders van 
kwetsbare gezinnen ervaren bijvoorbeeld veel stress, zijn vaker depressief, zijn vaker onzeker in hun rol als 
opvoeder en kunnen minder goed omgaan met problemen dan hoger opgeleide ouders.

26 
Juist deze stress 

zorgt ervoor dat zij vaak weer beginnen met roken. In het VoorZorgprogramma leren de deelnemers hoe zij om 
kunnen gaan met hun problemen, en hoe zij hierbij formele en informele netwerken in kunnen zetten. Zij leren 
ook waarom stoppen met roken belangrijk is en hoe zij dit aan kunnen pakken, maar de dagelijkse 
ondersteuning om dit ook echt vol te houden na de zwangerschap ontbreekt. Applied gaming kan hen hierbij 
helpen en kan de integrale VoorZorg aanpak hierin versterken.  

Veel lager opgeleide mensen hebben negatieve ervaringen met leren en vinden leren simpelweg vervelend. 
Ook andere vormen van voorlichting, zoals groepsbijeenkomsten spreekt deze groep niet aan. E-health 
(internet) en M-health (mobiele telefoon) bieden mogelijkheden om hen vaardigheden te leren op een 
toegankelijke manier die past bij hun dagelijks leven en die motiverend is. Vrijwel alle jongeren en volwassenen 
in Nederland hebben een mobiele telefoon en 97% heeft ervaring met computergebruik in het dagelijks 
leven.

27 
Ook deelneemsters aan het VoorZorgprogramma beschikken nagenoeg allemaal over een smart phone.  

Gaming zorgt voor een ‘magic cirkel’ waarin mensen mogen falen en kunnen leren zonder schaamte. Het 
boeken van vooruitgang in een game, en de ervaring van het behalen van successen, helpt mensen ook verder 
in het echte leven, bijvoorbeeld door het verhogen van zelfvertrouwen en eigen effectiviteit, het behouden van 
strategieën die werden aangeleerd in het spel, en het versterken van hun sociale omgeving.   

 

BETREKKEN VAN DE DOELGROEP 

Een reden waarom  veel interventies voor roken niet effectief zijn onder lage SES groepen is dat zij niet 
betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie van deze interventies. In dit project worden zwangere 
vrouwen/ jonge moeders en hun sociale omgeving al vanaf het begin van het project betrokken doordat we 
samen met hen game elementen gaan ontwikkelen (co-creatie). Het co-creatie proces en de werkvormen 
worden afgestemd op de vaardigheden van de doelgroep. Kansrijke werkvormen zijn bijvoorbeeld 
participatieve methoden, zoals ‘appreciative inquiry’ waarin samen met de deelnemers onderzocht wordt wat 
er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat.  In het plan van aanpak beschrijven we hoe deze co-creatie sessies 
worden ingevuld. 
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De doelgroep wordt geworven via het NCJ. Zij verzorgen de opleiding en ondersteuning van de 
VoorZorgverpleegkundigen, het ontwikkelen van materialen en de landelijke ondersteuning en evaluaties van 
het programma.  In totaal zijn er landelijk 10 JGZ instellingen die VoorZorg gebruiken, 50 
VoorZorgverpleegkundigen zijn inmiddels opgeleid door het NCJ. Het NCJ is de linking pin tussen de 
onderzoekers, de JGZ managers, de VoorZorgverpleegkundigen en de doelgroep.  Het NCJ benadert de 
VoorZorgverpleegkundigen via de JGZ managers en tijdens de tweejaarlijkse meetings die zij organiseert voor 
VoorZorgverpleegkundigen.  We verwachten via de VoorZorgverpleegkundigen gedurende het 
onderzoeksproject ongeveer 70 vrouwen en 30 mensen uit de sociale omgeving van deze vrouwen te kunnen 
includeren.  

 

4. PLAN VAN AANPAK 

 

DOELSTELLING 

Het algemene doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van game elementen om 
de effectiviteit van rookpreventie binnen VoorZorg te versterken. Wij richten ons hierbij zowel op 
vaardigheden om te stoppen met roken /niet meer te beginnen met roken bij de VoorZorgdeelnemers zelf, als 
op een duurzame verandering in hun sociale omgeving.  

Specifieke doelen die wij behaald willen hebben na afloop van het project: 

1. Game elementen voor rookpreventie van zwangere vrouwen en jonge moeders in kwetsbare gezinnen zijn 
ontwikkeld  

a) Determinanten van (terugval van) roken tijdens en na de zwangerschap zijn in kaart gebracht 

b) Doelen voor het voorkomen van roken/terug van roken bij zwangere vrouwen en jonge moeders in 
kwetsbare gezinnen zijn geformuleerd 

c) Game elementen zijn ontwikkeld in co-creatie met VoorZorgdeelnemers en hun sociale omgeving, 
VoorZorgverpleegkundigen, concept- en game-ontwikkelaars, en onderzoekers 

 

2. Game elementen zijn geïmplementeerd en geëvalueerd binnen het landelijke VoorZorgprogramma 

a) VoorZorgverpleegkundigen hebben een positieve attitude t.a.v. de implementatie van de game, weten hoe 
zij VoorZorgdeelnemers kunnen begeleiden in het gebruiken van de game, en gebruiken de game in hun 
rookpreventie binnen VoorZorg  

b) VoorZorgdeelnemers en hun sociale omgeving weten hoe zij de game kunnen gebruiken, hebben een 
positieve attitude t.a.v. het spelen van de game, en maken gebruik van de game   

c) VoorZorgdeelnemers hebben vaardigheden om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken en na de 
zwangerschap niet meer te beginnen met roken en passen deze vaardigheden adequaat toe in het dagelijks 
leven. 

d) VoorZorgdeelnemers ervaren steun vanuit hun sociale omgeving in het stoppen met roken/ niet meer 
beginnen met roken en kunnen beter omgaan met moeilijke situaties en sociale druk om weer te beginnen met 
roken 

e) VoorZorg deelnemers stoppen tijdens de zwangerschap met roken, beginnen na de zwangerschap niet meer 
met roken en ervaren een betere gezondheid 
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3. Een plan is ontwikkeld voor nationale implementatie van de game elementen voor andere zwangere 
vrouwen/jonge moeders en hun sociale omgeving   

a) Veranderdoelen voor het implementeren van game elementen in settings buiten VoorZorg zijn beschreven 

b) Strategieën voor implementatie in deze settings zijn geselecteerd 

c) Een implementatie- en evaluatieplan is ontwikkeld voor uitrol van de game elementen binnen Nederland 

 

ACTIVITEITEN 

FASE 1 Co-creatie van game elementen  

 

1.1 Probleemanalyse deelnemers VoorZorg, hun sociale omgeving en VoorZorgverpleegkundigen  

Voor de ontwikkeling van de game elementen achterhalen we eerst welke determinanten ten grondslag liggen 
aan (terugval van) roken tijdens en na de zwangerschap, op welke manier we hier met game elementen op in 
kunnen spelen, en op welke manier game elementen geïntegreerd kunnen worden in het VoorZorgprogramma, 
en het dagelijks leven van de vrouw en haar sociale omgeving.  

Hiervoor maken we gebruik van mixed methods. We houden kwalitatieve interviews met ongeveer 10 
VoorZorg deelnemers, 10 mensen uit de sociale omgeving (partner, (schoon-) ouders, familie, vrienden) en 10 
VoorZorgverpleegkundigen (n=30). In de interviews maken we gebruik van een vooropgestelde vragenroute, 
maar zorgen we ook voor voldoende ruimte voor nieuwe ideeën en onderwerpen. De uitkomsten van de 
kwalitatieve interviews worden vervolgens gebruikt voor de voorbereiding van de kwantitatieve 
dataverzameling onder VoorZorgdeelnemers (n=50).  Vrouwen vullen tijdens een huisbezoek onder begeleiding 
van de VoorZorgverpleegkundige een korte digitale vragenlijst in. 

De interviews en vragenlijsten worden opgesteld aan de hand van een theoretisch raamwerk. Het theoretisch 
raamwerk van dit project is gebaseerd op het PRECEDE-PROCEED model.

28
 Uitgangspunt van het PRECEDE-

PROCEED model is dat gezondheid en daarmee kwaliteit van leven en ervaren gezondheid wordt beïnvloed 
door zowel gedrag als omgevingsfactoren.  Volgens het PRECEDE-PROCEED model beïnvloeden gedrag en 
omgeving elkaar, maar worden zij ook beïnvloed door  zogenaamde ‘predisposing’, ‘reinforcing’ en ‘enabling 
factors’.  

Predisposing (‘predisponerende’) factoren zijn bijvoorbeeld kennis, attitude, eigen effectiviteit, waarden en 
percepties ten aanzien van stoppen met roken/ niet meer beginnen met roken. 

Enabling (‘in staat stellende’) factoren zijn bijvoorbeeld vaardigheden, bronnen, of barrières die de beoogde 
verandering in gedrag of de beoogde verandering in de omgeving kunnen ondersteunen of tegenwerken. Deze 
factoren zijn dus niet alleen van invloed op gedrag, maar ook op omgeving, bijvoorbeeld op de partner, 
(schoon-)ouders, VoorZorgverpleegkundigen en het VoorZorgprogramma.  

Reinforcing  (‘bekrachtigende’) factoren zijn bijvoorbeeld beloningen die mensen ontvangen voor stoppen met 
roken/ niet meer roken, of de feedback die mensen ontvangen van anderen bij het vertonen van het gewenste 
gedrag.  

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het beoogde gedrag, de omgeving, en de factoren 
(met enkele voorbeelden) die wij in dit project willen onderzoeken. Aan de hand van wetenschappelijke 
literatuur wordt het raamwerk aan het begin van het project verder gespecificeerd en vervolgens gebruikt ter 
voorbereiding van de interviews. 
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Figuur 1 Theoretisch raamwerk  

 

 

1.2 Co-creatie prototype game elementen  

Op basis van de probleemanalyse definiëren we doelen en uitgangspunten voor de game elementen, ter 
versterking van het VoorZorgprogramma. Deze doelen en uitgangspunten vormen het startpunt voor het co-
creatie proces met VoorZorg-deelnemers en hun sociale omgeving, VoorZorgverpleegkundigen, concept- en 
game-ontwikkelaars en onderzoekers. De VoorZorgdeelnemers die deelnemen aan bovenstaande interviews 
niet uitgenodigd voor de co-creatie sessies, omdat zij in fase 2 worden uitgenodigd voor een nameting. 
Deelname aan de co-creatie sessies zou een bias kunnen zijn voor de evaluatie van de game elementen. 

Om tot een prototype van game elementen te komen, organiseren we zes co-creatie sessies (zie tabel 1). In 
deze sessies met de doelgroepen achterhalen we voorkeuren ten aanzien van visualisaties, verhaalvormen, 
bruikbaarheid, aantrekkelijkheid. Dit is een iteratief proces waarin het concept en het prototype steeds verder 
wordt uitgewerkt. In het co-creatie proces staat de doelgroep centraal. De VoorZorgdeelnemers, hun sociale 
omgeving en VoorZorgverpleegkundigen nemen actief deel aan de ontwikkeling, en de ontwikkelaars nemen in 
samenspraak met eindgebruikers beslissingen rondom de invulling van de game elementen.  

Tabel 1 Overzicht co-creatie sessies en deelnemers 

Co-creatie sessies Doelgroep Aantal deelnemers 

1) Scenario beschrijving VoorZorgdeelnemers 4 - 8 personen 

2) Aansluiting rookpreventie VoorZorgverpleegkundigen 4 - 6 personen 

3) Game concepten VoorZorgdeelnemers + sociale 
omgeving 

3 - 4 koppels  
(deelnemer + persoon 
uit hun sociale 
omgeving) 

4) Testen prototype (iteratie 1) VoorZorgdeelnemers + sociale 
omgeving 

2 - 3 koppels 

5) Testen prototype (iteratie 2) VoorZorgdeelnemers + sociale 
omgeving 

2 - 3 koppels 

6) Testen prototype (iteratie 3) VoorZorgverpleegkundigen 3 - 4 personen 
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Het volgen van een dergelijke aanpak zorgt ervoor dat het eindproduct een hoge mate van 
gebruiksvriendelijkheid kent, aansluit bij de gebruikscontext en zal worden geaccepteerd door de 
eindgebruiker. Waag Society heeft haar gebruikersgerichte ontwerpaanpak beschreven in de publicatie 'Users 
as designers'. 

29 

De eerste sessie vindt onder begeleiding van 
een conceptontwikkelaar en een designer met 
VoorZorg-deelnemers plaats. In deze sessie 
werken deelnemers ideale scenario's uit, waarin 
zij hun wensen, ambities en persoonlijke 
voorkeuren concretiseren. Zij doen dit aan de 
hand van concrete, visuele opdrachten (zie foto 
ter illustratie), waarbij ze samen kernwaarden 
formuleren, een dag uit hun leven illustreren en 
zij knelpunten in het stoppen / niet opnieuw 
beginnen met roken identificeren. Ook de rol 
van hun sociale omgeving en hun relatie tot de 
VoorZorgverpleegkundigen worden daarbij 
meegenomen. De conceptontwikkelaar en 
onderzoekers verwerken alle input tot een 
scenariobeschrijving.  

De tweede co-creatie sessie vindt plaats met VoorZorgverpleegkundigen. Ook in deze sessie werken we met 
concrete maakopdrachten. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de aansluiting bij rookpreventie en de 
integrale aanpak van andere problemen binnen het VoorZorgprogramma, en de wensen en 
ondersteuningsmogelijkheden van de VoorZorgverpleegkundigen.  De uitkomsten van beide sessies werken we 
uit tot één of meerdere concepten. In de concepten werken we de game elementen uit en beschrijven we het 
gebruik van de game (in termen van introductie aan doelgroep, duur, frequentie, etc).  

In de derde sessie gaan VoorZorgdeelnemers samen met iemand uit hun sociale omgeving (partner, (schoon-) 
ouder, of vriend) de concepten voor de game en de game elementen beoordelen. Hiervoor hebben de 
conceptontwikkelaar & designer voorbeelden van spelprincipes uitgewerkt (paper-prototypes) waarop de 
deelnemers en hun familielid feedback geven. De conceptontwikkelaar werkt dit uit tot een beschrijving van 
het prototype.  

De programmeur werkt de eerste versie van het prototype uit, in overleg met de conceptontwikkelaar. De 
designer werkt het ontwerp van de game elementen voor het prototype uit. Ook de software-ontwikkeling 
vindt in iteraties plaats. Delen van de game elementen worden ontwikkeld, en vervolgens met VoorZorg 
deelnemers en iemand uit hun sociale omgeving getest. Deze tests vinden bij hen thuis (of locatie naar 
voorkeur) plaats. De conceptontwikkelaar verwerkt de feedback in het concept en de programmeur verwerkt 
dit in de software. Ook de VoorZorgverpleegkundigen zijn betrokken bij de uitwerking en testen van het 
prototype. In de laatste sessie geven zij feedback op het gebruik van de game. Zij letten daarbij op het gebruik 
en de implementatie binnen hun dagelijkse praktijk. De inzichten uit deze sessies vormen de basis voor de 
implementatie (Fase 3).  

 

FASE 2 Pilot implementatie en evaluatie van de game elementen  

2.1 Pilot implementatie  

De game elementen worden proef-geïmplementeerd in het VoorZorgprogramma. De 
VoorZorgverpleegkundigen ontvangen een persoonlijke instructie hoe zij de game kunnen introduceren bij de 
vrouwen en hun sociale omgeving, hoe zij de deelnemers kunnen ondersteunen bij het spelen van de game, en 
hoe zij de game kunnen gebruiken in aanvulling op de strategieën die zij reeds toepassen voor blijvend stoppen 
met roken. Deze instructie wordt gegeven tijdens één van de tweejaarlijkse meetings die door het NCJ voor de 
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VoorZorgverpleegkundigen georganiseerd wordt. De game kan direct geïmplementeerd worden, dus ook bij 
vrouwen die al langer aan het VoorZorgtraject deelnemen.  

 

2.2 Evaluatie en uitkomstmaten 

De evaluatie vindt plaats in een before-after design met kwantitatieve dataverzameling onder 50 
VoorZorgdeelnemers en kwalitatieve dataverzameling onder 10 VoorZorgdeelnemers, 10 mensen uit hun 
sociale omgeving en 10 VoorZorgverpleegkundigen. De deelnemers zijn reeds geworven in fase 1, de interviews 
en vragenlijst uit fase 1 dienen als voormeting. De evaluatie vindt plaats nadat vrouwen 6 maanden gebruik 
hebben gemaakt van de game. De evaluatie is met name gericht op procesindicatoren,  maar ook de 
verandering in effectindicatoren wordt meegenomen in de evaluatie.  

In de kwalitatieve interviews met VoorZorgdeelnemers, sociale omgeving, en VoorZorgverpleegkundigen 
achterhalen we ervaringen in het spelen van de game; ervaringen in het begeleiden van vrouwen in het spelen 
van de game; aansluiting van de game bij het VoorZorgprogramma; en kansen en barrières in de implementatie 
van de game elementen in het dagelijks leven en het VoorZorgprogramma. In aanvulling op de kwalitatieve 
interviews achterhalen we via logfiles hoe vaak vrouwen de game speelden, voor hoe lang, en welke feedback 
zij ontvingen tijdens de game. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van een implementieplan in 
fase 3.  

De kwantitatieve dataverzameling vindt plaats door middel van een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst 
achterhalen we het verschil in ‘predisposing’, ‘reinforcing’ en ‘enabling factors’ die in fase 1 gespecificeerd 
werden. We kijken bijvoorbeeld naar het effect van de game op vaardigheden om te stoppen met roken; 
ervaren sociale steun; subjectieve norm ten aanzien van roken; attitude ten aanzien van stoppen met roken/ 
niet meer roken; en eigen effectiviteit ten aanzien van stoppen met roken/ niet meer roken. We maken gebruik 
van gevalideerde schalen die eerder gebruikt zijn in een studie naar de impact van computer-tailoring op 
rookgedrag. 

30
 De vragen worden gepretest onder 5 deelnemers en zonodig aangepast op hun niveau van 

geletterdheid. Daarnaast meten we rookgedrag. Ervaren gezondheid wordt gemeten door middel van een 
enkelvoudige vraag (Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?) met score op 5 punt Likertschaal 
(van ‘uitstekend’ tot ‘slecht’). 

 

2.3 Analyse 

De kwalitatieve interviews in de fase van probleemanalyse en de fase van evaluatie worden opgenomen en 
getranscribeerd. Zij worden door twee beoordelaars thematisch geanalyseerd door middel van content 
analyse. Voor het analyseren van verschillen in uitkomstmaten bij de voor- en nameting maken we gebruik van 
een t-test en ANOVA voor continue uitkomstmaten, en chi-kwadraat toetsen voor ordinale uitkomstmaten. 

 

FASE 3 Ontwikkelen implementatieplan voor borging van de game elementen (januari 2019-juli 2019) 

In de laatste fase van ons project ontwikkelen we een implementatieplan om de game elementen in het 
VoorZorgprogramma en in andere settings te implementeren. Hierbij maken we gebruik van de planmatige 
aanpak van Grol en Wensing. 

31 

 
3.1 Voorstel voor verandering  
De eerste stap in implementatie is het formuleren van een onderbouwd voorstel voor verbetering van 
preventie, in dit geval het implementeren van game elementen ter preventie van roken bij zwangere vrouwen/ 
jonge moeders in VoorZorg en andere settings. Dit voorstel schrijven we aan de hand van de uitkomsten van 
fase 1 en 2 van dit onderzoeksproject. 
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3.2 Analyse van doelgroep en setting 
We kiezen naast VoorZorg nog twee andere settings waarin de game rookpreventie zou kunnen ondersteunen. 
Te denken valt aan huisartsen, verloskundigen praktijken, stoppen met roken programma’s, of verslavingszorg. 
Op basis van kwalitatieve interviews met potentiële gebruikers (op niveau van zorgverlener en organisatie) 
formuleren we specifieke veranderdoelen voor het implementeren van de game elementen per setting, en 
onderzoeken we bevorderende en belemmerende factoren om de game elementen te implementeren. Hierbij 
borduren we voort op de uitkomsten van de kwalitatieve interviews met VoorZorgverpleegkundigen in fase 1 
en 2.  
 
3.3 Selectie van strategieën en maatregelen  
De veranderdoelen en het overzicht van bevorderende en belemmerende factoren vormen de basis voor het 
selecteren van strategieën en maatregelen om de game elementen in de nieuwe specifieke settings te 
implementeren.  
 
3.4 Ontwikkelen implementatie- en evaluatieplan 
De strategieën en maatregelen worden in overleg met de potentiële gebruikers (zorgverleners en organisatie) 
omgezet in concreet plan met activiteiten en een tijdspad. Hierbij sluiten we aan bij bestaande structuren en 
plannen binnen de organisatie  wat betreft rookpreventie. We stellen korte en lange termijn doelen die de 
basis vormen van een evaluatieplan met proces- en uitkomstindicatoren. 

 
 

4. Verspreiding resultaten van het project 

De belangrijkste doelgroepen voor het verspreiden van onze resultaten zijn: 
 
1. Zorgverleners (VoorZorgverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, huisartsen, 
verloskundigen), preventiewerkers, gemeenten, en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 
rookpreventie (voor, tijdens, en na de zwangerschap) bij groepen met een lagere SES. 
2. Wetenschappers op het gebied van publieke gezondheid, gezondheidsbevordering, medische 
informatiekunde, en game design. 
 
Activiteiten voor het verspreiden van onze resultaten per doelgroep:  
Ad 1) Zorgverleners en organisaties in VoorZorg zijn al vanaf het begin van het project betrokken door het 
voorbereiden van deze aanvraag, deelname aan de probleemanalyse, co-creatie en ontwikkeling van het 
implementatieplan. Zij worden van de resultaten op de hoogte gesteld via regelmatige bijeenkomsten met de 
projectgroep en tijdens de VoorZorg meetings die het NCJ twee keer per jaar organiseert. 
 
Andere zorgverleners en preventiewerkers, en organisaties worden op de hoogte gesteld van de voortgang en 
(tussentijdse) resultaten via nieuwsberichten binnen de netwerken van de projectleden, bijvoorbeeld het 
Netwerk Geboortezorg, Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 1

e
 lijn amsterdam, Trimbos, Alliantie Nederland 

Rookvrij, GGD/ GHOR Nederland, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, VU medisch centrum. 
Daarnaast geven we presentaties op relevante congressen zoals Nederlands Congres voor de Volksgezondheid, 
en Design & Emotion 2018, Medicine 2.0.  We maken ook gebruik van social media (Twitter, LinkedIn en 
Facebook). De kanalen van Waag Society kennen een bereik van meer dan 12.500 volgers en unieke 
maandelijkse bezoekers.  
 
Ad 2) De wetenschappelijke resultaten van het project bestaan uit de uitkomsten van de probleemanalyse 
binnen VoorZorg, uitkomsten van het co-creatieproces, de evaluatie van de game elementen, en de 
ontwikkeling van het implementatieplan. Deze resultaten worden verspreid via publicaties in (inter)nationale 
tijdschriften, op congressen en andere bijeenkomsten. Daarnaast worden de wetenschappelijke resultaten 
verspreid via digitale platforms en nieuwsbrieven, bijvoorbeeld vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en 
Gezondheid, mogelijk ook de website van de gemeente, Alliantie Nederland Rookvrij e.d.  
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5. Projectgroep en verdeling taken en verantwoordelijkheden 

In dit project werken onderzoekers, game ontwikkelaars , en gezondheidsbevorderaars nauw samen. Hieronder 
een overzicht van leden van de projectgroep, hun expertise, en de specifieke taken die zij in dit project zullen 
vervullen (tabel 2).  

De projectgroep bestaat uit: 

1. Mirjam Fransen (AMC, UvA, afdeling Sociale Geneeskunde) * 

2. Sabine Wildevuur (Waag Society, afdeling Creative Care Lab) 

3. Marieke Timmermans (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, licentiehouder VoorZorg ) 

4. Silvia van den Heijkant (VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde; GGD Amsterdam, afdeling 
Jeugdgezondheidszorg) 

5. Mariëtte Hoogsteder (VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde) 

6. Annemarijn Schaap (GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie Gezondheidsbevordering en 
Zorginnovatie) 

7. Anne Annegarn (1elijn Amsterdam) 

* Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder 

Ad 1) Dr. M.P. (Mirjam) Fransen is Universitair Docent op de afdeling Sociale Geneeskunde, AMC, UvA. Haar 
onderzoeksinteresses liggen op het gebied van gezondheidsvoorlichting en communicatie, met een focus op 
populaties met lage SES, niet-westerse etnische herkomst en lage gezondheidsvaardigheden. In haar onderzoek 
richt zij zich op systematische ontwikkeling en evaluatie van interventies om de effectiviteit en toegankelijkheid 
van zorg en preventie te verbeteren. Het betreft onder andere zorg en preventie voor zwangere vrouwen en 
jonge moeders met een lage sociaaleconomische status en lage gezondheidsvaardigheden. Ze is stuurgroeplid 
van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden (www.gezondheidsvaardigheden.nl).  

Ad 2) Drs S.E. (Sabine) Wildevuur is senior onderzoeker en programmahoofd van het Creative Care Lab van 
Waag Society. Waag Society is één van de eerste game ontwikkelaars die zich richt op groepen met een lage 
SES. Zij hebben veel ervaring met co-creatie met kwetsbare doelgroepen. Momenteel werken zij aan twee 
applied games ‘Zelfie’ en ‘Chasing’. Kenmerkend voor deze games is dat kwetsbare doelgroepen, of het nu gaat 
om jongeren in achterstandwijken, kwetsbare ouderen (frail elderly) of Parkinson-patiënten actief betrokken 
zijn bij de ontwikkeling en vormgeving van de games.  

Ad 3) Drs M. (Marieke) Timmermans is coördinator van het VoorZorgprogramma binnen het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ verzorgt de licenties voor VoorZorg, de opleiding en (her)certificering 
van VoorZorgverpleegkundigen en de kwaliteitsborging. Vanuit dit netwerk zijn er korte lijnen naar alle 
VoorZorgverpleegkundigen en hun cliënten, alsmede naar managers, coördinatoren en/of opleiders voor 
VoorZorg. 

Ad 4) Dr. S.C.C.M. (Silvia) van den Heijkant is jeugdarts KNMG bij GGD Amsterdam en sinds 10 jaar in een 
dubbelfunctie verbonden aan VUmc als projectleider VoorZorg. Zij was voorzitter van het landelijke 
projectteam VoorZorg en onderhoudt internationale contacten met de projectleiders van Nurse Family 
Partnership in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. Als jeugdarts bij de GGD is zij lokaal 
coördinator van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid voor de GGD A’dam. Tevens is zij lid van de 
wetenschappelijke commissie voor de AJN.  

Ad 5) Dr. M.H.H. (Mariëtte) Hoogsteder is ontwikkelingspsycholoog en senior onderzoeker bij VU medisch 
centrum afdeling Sociale Geneeskunde. Ze is coördinator van de Academische Werkplaats Jeugd en 
Gezondheid, een structurele samenwerking van VUmc en alle GGD-en en JGZ-organisaties in Noord-Holland. Ze 
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heeft veel ervaring met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in de gezondheidszorg met kwetsbare groepen – 
bv ouders met kinderen in de jeugdbescherming, migrantenouders met gehandicapte kinderen, vluchtelingen. 
Tevens heeft ze ruim 20 jaar ervaring met begeleiden van projecten waarbij intensieve samenwerking is tussen 
praktijkprofessionals en onderzoekers. 

Ad 6) Drs A. (Annemarijn) Schaap is beleidsadviseur Volkgezondheid bij de afdeling Epidemiologie, 
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, GGD Amsterdam. Zij is (medisch) antropoloog en socioloog met 
ruime ervaring als kwalitatief onderzoeker.  

Ad 7) Mw A (Anne) Annegarn Mw Anne Annegarn werkt als senior adviseur bij de 1ste Lijn Amsterdam. Dit is 
een Regionale Ondersteunings organisatie voor de eerstelijns gezondheidszorg in Amsterdam. De missie van 
1

ste
 Lijn is het bevorderen van integrale zorg en samenwerking tussen zorgverleners met het doel om de 

kwaliteit van zorg te verhogen. 1ste Lijn Amsterdam heeft het District Verloskundig Platform (partnerschap 
tussen de vakgroepen perinatologie van de ziekenhuizen de eerstelijns verloskundigen in Amsterdam) 
opgericht en faciliteert dit nog steeds. 1ste Lijn Amsterdam heeft een breed netwerk in zowel de 
gezondheidszorg als de lokale overheid van Amsterdam. 

 

Tabel 2: Verdeling taken van de projectgroepleden 

Activiteit Verdeling taken 

FASE 1 CO-CREATIE GAME ELEMENTEN  

1.1 Probleemanalyse  - NCJ en AMC werven VoorZorgverpleegkundigen en VoorZorg deelnemers voor 
deelname aan interviews en online vragenlijst in fase 1 en 2 
- AMC bereidt interviews en online vragenlijst voor, voert interviews uit en 
analyseert interviews en vragenlijst 
 

1.2 Co-creatie game 
elementen 

- NCJ en AMC werven VoorZorg deelnemers en VoorZorgverpleegkundigen voor 
deelname aan co-creatie sessies 
- Waag Society bereidt co-creatie sessies voor, voert uit en rapporteert 
- Waag Society werkt concept game elementen uit, ontwikkelt prototypen en test 
prototypen in iteratief proces 
 

FASE 2 PILOT IMPLEMENTATIE EN EVALUATIE  

2.1 Pilot implementatie -AMC ontwikkelt instructie voor implementatie in VoorZorgprogramma 
- NCJ implementeert instructie in VoorZorg bijeenkomst 
- VoorZorgverpleegkundigen introduceren game elementen bij VoorZorg 
deelnemers 

2.2 Evaluatie  - AMC bereidt interviews met VoorZorgverpleegkundigen en VoorZorg deelnemers 
en (schoon-) ouders/partner voor en bereidt online vragenlijst voor 
- AMC analyseert kwalitatieve interviews en uitkomsten online vragenlijst 

FASE 3 ONTWIKKELEN IMPLEMENTATIEPLAN VOOR BORGING 

3.1 Voorstel voor 
verandering 

-AMC schrijft het voorstel voor verandering en vraagt input aan projectleden en 
projectadviseurs 

3.2 Analyse van doelgroep 
en setting 

-Projectgroep kiest drie settings voor analyse  (inclusief VoorZorg)  
- AMC werft potentiële gebruikers binnen deze settings en voert kwalitatieve 
interviews uit en formuleert veranderdoelen per setting  

3.3 Selecteren strategieën 
voor implementatie 

-AMC selecteert strategieën en maatregelen om de game elementen in deze 
settings te implementeren en legt deze voor aan projectgroep en potentiële 
gebruikers 

3.4 Ontwikkelen 
implementatie- en 
evaluatieplan 

- AMC schrijft concreet plan in overleg met projectgroep en potentiële gebruikers 
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4. KENNISVERSPREIDING 

Verspreiden kennis en PR 
activiteiten voor praktijk 

- AMC, VUmc, NCJ, GGD, en Waag Society presenteren voortgang en resultaten op 
bijeenkomsten voor zorgverleners, preventiewerkers, gemeenten en andere 
organisaties op het gebied van rookpreventie 
- AMC, VUmc, NCJ, GGD, Waag Society en 1

e
 lijn amsterdam verspreiden 

voortgang en resultaten via nieuwsberichten binnen netwerken  

Verspreiden 
wetenschappelijke 
resultaten 

-AMC, VU, GGD en Waag Society publiceren wetenschappelijke resultaten in 
(inter)nationale wetenschappelijke tijdsschriften, wetenschappelijke congressen 
en bijeenkomsten, digitale platforms en nieuwsbrieven. 

 

 

6. Planning 

 2017  2018  2019 

 1. Co-creatie game elementen             

 1.1 Probleem analyse             

        Kwalitatieve interviews (n=30)             

        Online vragenlijst (n=50)             

        Data analyse             

1.2 Co-creatie game elementen             

        Formuleren doelen             

        Co-creatie sessies             

        Ontwikkeling prototype             

        Testen en itereren              

2.  Pilot implementatie en evaluatie             

2.1 Pilot implementatie              

       Ontwikkeling en geven instructie VoorZorgvpk             

       Implementatie in VoorZorgprogramma             

2.2 Evaluatie              

       Kwalitatieve interviews (n=30)             

       Kwantitatieve dataverzameling (n=50)             

       Analyse             

3. Ontwikkelen implementatieplan voor borging             

3.1 Voorstel voor verandering             

3.2 Analyse doelgroep en setting             

3.3 Selectie van strategieën en maatregelen              

3.4 Ontwikkelen implementatie- en evaluatieplan             

4. Verspreiden resultaten             

    Presenteren bijeenkomsten en congressen             

   Nieuwsberichten binnen newerken             

   Schrijven van wetenschappelijke publicaties             
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