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good moments
Twintig ontwerpen om dementerenden gelukkiger te maken
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Welkom
In deze catalogus zijn twintig ontwerpen 
opgenomen die de dementerende bewoners van 
de Amstavestiging in de Jan-Bongastraat gelukkiger 
moeten maken. Deze catalogus is het eindproduct 
van een co-makerproject van de minor zorgtechno-
logie. Het doel was om een product te ontwerpen 
welke de bewoners gelukkiger maakt. Uit empiri-
sch onderzoek uitgevoert met de bewoners aan de 
Jan-Bongastraat blijkt dat oplossingen op maat vaak 
gewenst zijn. Met deze catalogus kan er voor de 
afdeling een ontwerp op maat worden gekozen. De 
keuze kan gemaakt worden op basis van de volgen-
de criteria  : 1) beschikbare tijd, 2)Beschikbaar bud-
get, 3) Wat levert het op voor de bewoner en 4) de 
complexiteit. In de catalogus wordt gebruik gemaakt 
van incoontjes om snel aan te geven hoe een ont-
werp scoort op de criteria. Hieronder de legenda.
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De beloningskast
De beloningskast is een normaal ladekastje met 
voorwerpen erin. De ladekast wordt voorzien van 
verlichting die reageert op beweging om de aan-
dacht van de bewonders te trekken. Wanneer zij 
een lade openen liggen er voorwerpen in die de 
bewoners kunnen meenemen als beloning of gaat 
er een muziekje spelen.

Tijd
Het maken van de beloningskast kost weinig tijd. Er 
is weinig voorbereiding nodig.

Belang voor de bewoner
De beloningskast zorgt voor motoriek oefeningen 
omdat de bewoners de lades kunnen opentrekken. 
Daarnaast worden de bewoners beloont doordat zij 
een voorwerp kunnen pakken. Dit is vooral positief 
voor bewoners die de neiging tot het verzamelen 
van spullen hebben.

Prijs
€50 - €200 hangt af van de kosten van het kastje en 
de voorwerpen.

Complexiteit
Het maken van de beloningskast in niet complex.

Instructies
Koop een ladekastje, bijvoorbeeld bij de kringloop-
winkel. Bevestig een bewegingssensor op de kast 
welke het licht kan activeren wanneer een bewo-
ner naderd. Plaats verlichting bij of op de ladekast. 
Voorzie tot slot de lades van voorwerpen. Het is aan 
te raden te kiezen voor voorwerpen die herkenbaar 
zijn voor de bewoners. Er kan ook gekozen worden 
voor een beloning in de vorm van een versnapering.
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Diabril
De diabril is een vergroting van kinderspeelgoed. 
In de bril is een schijf geplaatst waarop dia’s te zien 
zijn. Door op een knop te drukken draait de schijf 
door naar de volgende dia. Het apparaat kan mobiel 
zijn of passief bevestigd worden.

Tijd
Het maken van de diabril is waarschijnlijk een tijdro-
vende zaak. Het zal eerst uitgewerkt moeten wor-
den tot een bruikbaar product.

Belang voor de bewoner
De diabril traint de motoriek van de bewoners 
omdat de knop bediend moet worden. Daarnaast 
worden de bewoners visueel gestimuleerd door de 
dia’s. De dia’s bevatten bij voorbaat foto’s van de 
bewoners zelf zodat het herkening oproept.

Prijs
€1000 - €2000 Duur omdat het ontwikkelt moet 
worden door een derde partij.

Complexiteit
Voor Amsta is het product niet complex. Alleen de 
ontwikkeling is complex.

Instructies
Amsta doet er goed aan dit idee uit te laten werken 
door studenten om het tot een mooi product te 
maken. 
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Digitale fotolijst
De digitale fotolijst is een fotolijst die aan de muur 
kan hangen. Deze fotolijst laat een slideshow van 
foto’s zien. Dit kunnen bijvoorbeeld oude foto’s zijn 
van bewoners, foto’s van beroemdheden, foto’s van 
landschappen of foto’s van ouderwetse voorwer-
pen. Er is mogelijkheid tot mobiliteit

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren. Er moet een 
fotolijst worden gekocht en er moeten foto’s 
verzameld worden.

Belang voor de bewoner
De digitale fotolijst laat de bewoners allerlei af-
beeldingen zien, deze afbeeldingen kunnen een 
gespreks onderwerp bieden. Dit geeft familie ook 
de kans om toch nog een goed gesprek te kunnen 
voeren.

Prijs
€50 - €75 De prijs is afhankelijk van het al dan niet 
beschikbaar zijn van een beeldscherm.

Complexiteit
Gemiddeld, er is enige technische kennis nodig voor 
de installatie.

Instructies
Hang een beeldscherm aan de muur. Verzamel foto’s 
die afgebeeld moeten worden. Programeer vervol-
gens een arduino zodat er een slideshow van de 
gewenste foto’s wordt afgespeeld en sluit deze aan 
op de tv.
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Herinneringenkast
Het idee is ontstaan vanuit reminiscentie wat ook 
wordt toegepast bij dementerenden. Objecten van 
vroeger kunnen worden gebruikt om herinneringen 
op te halen en een gesprek te starten over een on-
derwerp. In de kast staan objecten van verschillende 
populaire thema’s van vroeger. Is niet mobiel.
 
Tijd
Het vervaardigen en mooi afwerken van de box kost 
weinig tijd. Verzamelen van objecten kan enige tijd 
duren.

Belang voor de bewoner
De kast wordt neergezet in woonkamers, waar 
bewoners en eventueel familie aanwezig zijn. De ob-
jecten kunnen een gespreksonderwerpen bieden.

Prijs
€250 - €400 Sterk afhankelijk van soort objecten. 
Prijs inc. een opgefleurde kast

Complexiteit
Makkelijk. Geen specifieke kennis nodig

Instructies
De kast wordt gebouwd met een houten frame, 
geschuurd, gelakt en eventueel geverd. Ter bescher-
ming kan een schuimrubber/foam worden geplakt 
nabij de randen. De objecten worden verzameld 
worden bij koopjescentra of zonodig online opge-
speurd.
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Knuffelkamer
De knuffelkamer bestaat uit een kamer met één 
hoek die vol ligt met knuffels. De bewoners kunnen 
met de knuffels spelen en ze aaien. Omdat er zoveel 
knuffels zijn kunnen de bewoners er zelfs op liggen 
en zijn ze volledig omringt door knuffels. Dit ont-
werp is niet mobiel

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren. Dit omdat de 
kamer ingericht moet worden

Belang voor de bewoner
De knuffelkamer geeft bewoners een ruimte waar ze 
rustig kunnen worden en omringt zijn door allemaal 
zachte dingen.

Prijs
€250 - €500

Complexiteit
Makkelijk. Geen specifieke kennis vereist.

Instructies
Verzamel heel veel knuffels. Richt vervolgens één 
hoek van een kamer in met allemaal knuffels, zodat 
de bewoners er op kunnen liggen en mee kunnen 
spelen.
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Knuffelstory
Dit product is een knuffel die verhalen verteld. Be-
woners kunnen de knuffel op schoot nemen en hem 
aaien. De verhalen knuffel beweegd zijn mond en 
knipperd met zijn ogen. Er kunnen een hoop ver-
schillende verhalen door de knuffel verteld worden. 
Een groot voordeel van de oplossing is de mobiliteit.

Tijd
 Het vergt veel tijd om te realiseren (afhankelijk van 
de hoeveelheid gewenste verhalen). 

Belang voor de bewoner
Het product geeft de bewoners iets om naar te 
luisteren. Afhankelijk van de verhalen kan dit een 
positief gevoel geven. De bewoners kunnen de 
knuffel ook op schoot nemen en aaien, dit werkt 
rustgevend.

Prijs
€75 - €300 Is afhankelijk of het product door een 
derde partij wordt gemaakt of niet.

Complexiteit
Het maken van de pratende knuffel vereist zekere 
technische kennis. De moeilijkheidsgraad is hoog.

Instructies
Als de keuze valt op het zelf ontwikkelen moeten de 
volgende stappen worden ondernomen: neem de 
verhalen op. Programmeer vervolgens een raspber-
ry pi/ arduino/ iets dergelijks met de verhalen en 
hoe de knuffel moet bewegen. Maak beweegbare 
delen voor de ogen en mond. Voeg een speaker toe. 
Maak de buitenkant van de knuffel en plaats hierin 
de beweegbare delen van de mond en ogen. Voeg 
tot slot een aan/uit knop toe.
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Knuffelwand
De knuffelwand is een wand vol met aaibare en 
zachte materialen en voorwerpen. De bewoners 
kunnen hieraan voelen en dingen aaien

Tijd
Kost weing tijd is snel te realiseren.

Belang voor de bewoner
De mensen kunnen even ergens mee bezig zijn. 
Doordat alle materialen zacht zijn en prettig voe-
len geeft dit een prettig en rustgevend gevoel. De 
voorwerpen kunnen ook een gespreksonderwerp 
bieden.

Prijs
€50 - €100, afhankelijk van de aangeschafte en hoe-
veelheid van materialen

Complexiteit
Het maken de knuffelwand is niet complex.

Instructies
Stap 1 is het verzamelen van allemaal zachte en 
aaibare materialen en voorwerpen. Bevestig deze 
stevig op een bord, zorg dat de materialen niet 
zomaar los getrokken kunnen worden. Tot slot moet 
het bord moet redelijk licht zijn en niet te groot, 
zodat deze makkelijk verplaatst kan worden.
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Lichtshow
De lichtshow bestaat uit een bord aan de muur 
waar verschillende soorten LED verlichting in is 
geïntegreerd. Het licht kan in patronen op het bord 
verschijnen en kan van kleur veranderen en knippe-
ren. Is niet mobiel.

Tijd
Het vergt veel tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
De lichtshow biedt een spektakel van dynamische 
licht nudges in de gang. Dolende dementerenden 
kunnen hier naar kijken zo lang ze willen.

Prijs
€600 - €800

Complexiteit
Zeer moeilijk. Veel technische kennis voor nodig om 
te ontwikkelen.

Instructies
Er moeten ledstrips en losse LED verlichting wor-
den aangeschaft. Een bord waar alles op bevestigd 
wordt, wordt gemaakt van hout. Het licht wordt 
bevestigd en de snoeren worden aan de achterkant 
van het bord weggewerkt. Er moet een arduino wor-
den geprogrammeerd met verschillende lichtpatro-
nen die constant worden afgespeeld. Het losse licht 
wordt op een 1 lichtpunt aangesloten waarmee met 
1 stekker de lichtshow kan worden aangezet.
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Lichtrad
Het lichtrad is een rad mat allemaal verschillende 
plaatjes van gekleurd glas. Achter deze plaatjes staat 
een lamp. De gebruiker kan dit rad draaien of de 
lamp naar voren schuiven. Deze lamp schijnt door 
het glas heen en maakt zo verschillende projecties 
op de muur. Deze oplossing is mobiel.

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
Het lichtrad geeft de bewoners een leuke activiteit. 
Ook creëert het mooie projecties op de muur. De 
bewoners kunnen gelukkig en rustig worden, afhan-
kelijk van de projecties.

Prijs
€100 - €150

Complexiteit
Gemiddeld. Vergt enige technische kennis.

Instructies
Maak een aantal glasplaten van verschillende kleu-
ren zodat er een mooi plaatje/ patroon ontstaat. 
Maak vervolgens een houten rad wat kan draaien, 
met ruimte voor de plaatjes, een lamp binnenin en 
een handvat aan de buitenkant waarmee het rad 
gedraait kan worden. Plaats een lamp binnenin, en 
bevestig de glasplaatjes in het rad.
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Mechanisch huisdier
Het mechanisch huisdier is een sociale robot in de 
vorm van een dier. Het mechanische huisdier rea-
geert op de gebruiker. Hij wordt bijvoorbeeld blij 
als hij geaaid wordt en als er een tijdje geen reactie 
is vraagt hij om aandacht. De robot beweegt uit 
zichzelf en is dus niet volledig afhankelijk van de re-
actie van de gebruiker. Voordeel is dat het huisdier 
mobiel is.

Tijd
Het vergt veel tijd om te realiseren. het product 
moet volledig ontwikkelt worden

Belang voor de bewoner
De dementerende wordt geprikkeld door de be-
wegingen, geluiden en het uiterlijk van het dier. De 
dementerende kan het dier aaien, dit geeft een rust-
gevend en positief gevoel. 

Prijs
€200 - €2000 hangt af of een bestaan product wordt 
aangeschaft of dat er wat nieuws wordt ontwikkeld.

Complexiteit
Het zelf ontwikkelen is zeer complex. Er kan ook 
gekozen worden om bijvoorbeeld de welbekende 
zeehond aan te schaffen

Instructies
Bij zelfontwikkeling zal er een professioneel team in-
geschakeld moeten worden. De andere optie is het 
aanschaffen van een bestaand mechanisch huisdier.
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Nostalgie TV
Een verzameling van rustgevende authentieke 
beelden of natuurbeelden, deze kunnen gewoon 
op de tv worden afgespeeld. Denk aan beelden van 
National Geographic of ouderwetse programma’s. 
Deze kunnen door een medewerker worden aan 
en uitgezet en vereisen verder geen aandacht. De 
oplossing is niet mobiel.

Tijd
Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid materiaal 
snel te realiseren.

Belang voor de bewoner
De beelden werken rustgevend en houden de men-
sen bezig. Ook kan het mensen gespreksonderwer-
pen geven.

Prijs
€5 - €20 

Complexiteit
Dit is geen complexe oplossing.

Instructies
Verzamel allerlei natuurbeelden, deze kunnen op 
YouTube worden gevonden, van documentaires of 
opgenomen worden van tv. Zet al deze filmpjes op 
een usb-stick of externe schijf. Deze schijf of usb-
stick kan op de tv worden aangesloten en af worden 
gespeeld.
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Projectiewand
De projectiewand projecteerd een leuke projec-
tie op de muur, zodra er iemand langsloopt. Deze 
projectie kan van alles zijn, bijvoorbeeld vlinders, 
vogels, bloemen, etc. Deze projectie duurt zo’n 20 
seconden.

Tijd
Het vergt weinig tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
De projectiewand gaat aan zodra er een bewoner 
langs loopt, dit trekt de aandacht van de bewoner. 
De bewoner kan even naar de projectie kijken, dit 
haalt hem even uit zijn eigen wereld en bied iets 
leuks om even naar te kijken.

Prijs
€50 - €75 (plus de kosten van de beamer)

Complexiteit
Makkelijk. Vergt weinig technische kennis om te 
realiseren.

Instructies
Hang een beamer aan het plafond. Verzamel/ maak 
beeldmateriaal dat moet worden afgespeeld. Pro-
grammeer vervolgens een arduino met het beeld-
materiaal en verbind dit met de beamer. Sluit hierna 
een bewegingssensor aan aan de arduino, zodat 
deze wordt geactiveerd als iemand langs loopt.

 

20



Puzzelwand
De puzzelwand is een wand met daaraan verschil-
lende puzzel elementen. Er zullen gekleurde knip-
perende ledstrips op komen om de aandacht van 
dementerende te trekken, deze worden geactiveerd 
als er iemand langs loopt. Als een bewoner een 
puzzel oplost gaan er gekleurde lichtjes knipperen 
en wordt er een muziekje afgespeeld. 
Voorbeelden van puzzels die aan deze wand zouden 
kunnen komen: Blokjes die je in de goede vorm 
moet plaatsen, legpuzzel aan touwtjes, blokje dat je 
over een gleuf schuift. De oplossing is niet mobiel.

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
Zodra er een bewoner langs loopt gaan alle lamp-
jes af en trekt dit de aandacht van de bewoner. De 
puzzelwand geeft de bewoners een leuke activiteit. 

Prijs
€50 - €500

Complexiteit
Het maken van de puzzlewand is gemiddeld com-
plex

Instructies
Maak/ verzamel verschillende puzzelelementen.
Monteer deze aan een bord. Maak het zo dat als 
een puzzel opgelost is er lampjes gaan branden 
en er een muziekje wordt afgespeeld als beloning. 
Hang het bord tot slot aan de muur.
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Spiraal
De spiraal is geïnspireerd door het speelgoed waar 
je blokjes over spiralen verplaatst dat altijd bij de 
dokter staat. De spiraal hangt dus aan de muur en 
is groter, zodat deze geschikt is voor volwassenen. 
Er zullen gekleurde knipperende ledstrips op komen 
om de aandacht van dementerende te trekken, deze 
worden geactiveerd als er iemand langs loopt.

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
Zodra er een bewoner langs loopt gaan alle lampjes 
af en trekt dit de aandacht van de bewoner. De be-
woner vind de lampjes mooi om naar te kijken. De 
bewoners worden naar het bord gelokt en kunnen 
hier dan mee spelen dit stimuleert de motoriek. 

Prijs
€50 - €75 de prijs kan relatief laag worden gehou-
den omdat het ontwerp al doorontwikkelt is door de 
studenten.

Complexiteit
Het is gemiddeld complex.

Instructies
Buig een buis in een interessante vorm om mee 
te spelen. Maak een aantal kralen met een gat dat 
groot genoeg dat de buis er doorheen kan. Monteer 
dit aan een bord dat aan de muur gehangen kan 
worden. Vervolgens monteer de led strips en een 
bewegingssensor aan het bord. Hang het bord tot 
slot aan de muur.
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Sterrenlamp
De sterrenlamp is een lamp die allemaal sterren 
projecteerd in een kamer. De projectie draait lang-
zaam rond. Afhankelijk van hoe de lamp gemaakt 
wordt zou er ook voor iets anders dan sterren kun-
nen worden gekozen. Is mobiel.

Tijd
Het vergt weinig tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
De sterrenlamp geeft de bewoners iets leuks om 
naar te kijken. Ook werkt de sterrenlamp erg rustge-
vend.

Prijs
€150 - €200

Complexiteit
Makkelijk. Geen specifieke kennis nodig.

Instructies
Koop een lamp die aan het plafond kan hangen. 
Zorg dat deze een kap heeft die om de lamp heen 
gaat of maak deze zelf. Snij/ knip vervolgens een 
aantal gaten in de vorm van sterren in de lampen-
kap. Monteer de lamp aan het plafond.
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Touwen met ballen en knuffels
Touwen met ballen werkt simpel en doeltreffend. 
Touwen worden bevestigd aan het plafond, zodat 
deze voldoende draagkracht hebben. De touwen 
kunnen via het plafond ook worden opgeborgen. 
Aan deze touwen kunnen ballen, knuffels of even-
tueel andere leuke voorwerpen hangen. Er kan aan 
getrokken of geslingerd worden.

Tijd
Kan redelijk snel worden gerealiseerd. 

Belang voor de bewoner
Omdat het ontwerp in de gang hangt is het aan-
nemelijk dat er aandacht op wordt gevestigd. De 
bewoners kunnen met de voorwerpen slingeren 
of er mee spelen. Dit geeft de bewoners een leuke 
activiteit.

Prijs
€50 - €75 per unit.

Complexiteit
Makkelijk te maken. Bevestigen kost wel het nodige 
vakmanschap.

Instructies
Touwen in allerlei soorten en maten kunnen wor-
den gebruikt. De voorkeur heeft wel stevig touw 
gemaakt van polypropylene, minimaal 5cm dik. 
Een bal, knuffel of ander voorwerp wordt bevestigd 
onder aan het touw, zodat dit stevig kan worden 
vastgegrepen. Bevestiging alles aan het plafond.
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Verberg de deur
Verberg de deur is een decoratie op de muren en 
deuren. Deze decoratie bestaat uit allemaal nep 
planten en verbergt de deur/ muur erachter. Deze 
kunnen vooral gebruikt worden aan het einde van 
de gang bij de deur, zodat de bewoners een minder 
opgesloten gevoel krijgen.

Tijd
Het vergt enige tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
Dit ontwerp geeft de gangen een leukere sfeer. De 
bewoners krijgen minder het gevoel dat ze bij een 
deur aankomen waar ze niet doorheen mogen, 
waardoor ze zich gelukkiger gaan voelen.

Prijs
€100 - €120

Complexiteit
Makkelijk. Geen specifieke kennis nodig.

Instructies
Verzamel verschillende soorten nep planten. Hang 
deze op aan de muur of deur en maak een mooie 
wand.
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Verlichte voetsporen
Er zijn voetsporen verwerkt in de vloer. Als mensen 
op de voetsporen gaan staan, geven de voetsporen 
middels een sensor licht. De voetsporen vormen 
samen een route naar bijvoorbeeld de slaapkamer 
van de bewoners. Dit kan de bewoners helpen om 
hun kamer te vinden of een route te volgen naar 
een andere locatie. Niet mobiel.

Tijd
Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid materiaal 
snel te realiseren.

Belang voor de bewoner
De voetstappen geven een route aan, waardoor 
bewoners makkelijker een andere locatie kunnen 
vinden.

Prijs
€500 - €750

Complexiteit
Makkelijk. De voetsporen moeten extern worden 
ontwikkelt.

Instructies
Verwerk de verlichte voetstappen in de vloer. Zorg 
dat de voetstappen reageren op sensoren waardoor 
ze verlichten.
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Virtueel Raam
Het virtueel raam is een beeldscherm vermomd als 
raam. Op dit raam kunnen allerlei interessante stra-
ten/ natuurgebieden of andere interessante plekken 
worden getoond. Het lijkt voor de bewoners net 
alsof ze uit het raam kijken. Ze hebben hier verder 
geen begeleiding bij nodig. het virtuele raam is niet 
mobiel.

Tijd
Het maken en ophangen van het virtueel raam is 
een tijdrovende zaak door alle stappen die onderno-
men moeten worden. 

Belang voor de bewoner
Het virtuele raam geeft de bewoners iets interes-
sants om naar te kijken. Het geeft de bewoners een 
rustgevend gevoel. Het houdt de aandacht van de 
dolers even vast, zodat zij uit hun eigen wereld wor-
den gehaald.

Prijs
€250 - €2000 (hangt vooral van het beeldscherm af)

Complexiteit
Het maken van het raam vereist zekere technische-
kennis. De moeilijkheidsgraad is gemiddeld.

Instructies
Verzamel beeldmateriaal van een interessante 
straat/ speeltuin/ natuurgebied. Het beeld moet 
statische camera hebben, want een raam beweegt 
ook niet. Vervolgens moeten deze beelden moeten 
worden getoond op een beeldscherm dat aan de 
muur hangt. Tot slot kun je om het beeldscherm 
meer op een raam te laten lijken, kunnen een kozijn 
een lijstje en gordijntjes toegevoegd worden.
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Whack-a-mole
Whack-a-mole is een spel gebaseerd op de bekende 
arcade game Whack-a-Mole. Het speelveld bestaat 
uit 9 gaten waarbij er uit elk gat een mol omhoog 
kan komen, deze moet je zo snel mogelijk met een 
hamer slaan. Deze versie zal bestaan uit een bord 
met 9 knoppen, zodra er een knop oplicht moet 
deze worden ingedrukt, het tempo hiervan zal erg 
laag liggen, zodat het goed is bij te houden door ou-
deren. Als de gebruiker iets goed doet wordt er een 
leuk geluidje afgespeeld. de oplossing is mobiel.

Tijd
Het vergt veel tijd om te realiseren.

Belang voor de bewoner
De bewoners worden geprikkeld door alle lichtjes 
en hun motorische functies worden getraind. De 
bewoners worden beloond als ze iets goed doen, dit 
geeft ze een positief gevoel.

Prijs
€75 - €200

Complexiteit
Erg complex.

Instructies
Het spel kan door derde ontwikkelt worden, dit ver-
hoogt wel de kosten.
volg de volgende stappen bij het zelf ontwikkelen:
Maak een grote houten doos(moet nog wel mobiel 
kunnen blijven) met 9 gaten. Programmeer een 
raspberry pi/ arduino/ iets dergelijks met het spel.
Bevestig in de 9 gaten knoppen met daarin lampjes.
Voeg een speaker toe. Monteer alles op/ in de doos.
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Dit document is tot stand gekomen in opdracht van 
Leo Versteeg namens Amsta. 

Ontwikkelt door:
Kaj Callenbach     Werktuigbouwkunde      
Twan Defesche              Werktuigbouwkunde      
Jeanine Dekker              Game Design         
Joost Le Febre               Verpleegkunde         
Camiel Leenders           Oefentherapie         
Lotte Pennings               Ergotherapie        
Martijn Weij                Human Technology     

Dit is een project uitgevoert binnen de minor Zorg-
technologie van de hva.


