
Deelname onderzoek TU/e 

Voor een onderzoek van de TU/e ben ik op zoek naar cliënten die mee kunnen doen. De app heeft 
als doel communicatie tussen ouders en kind te verbeteren. In dit document staat verder uitgelegd 
wat er met de app gedaan kan worden, welke kinderen allemaal mee kunnen doen en wat er precies 
gaat gebeuren in het onderzoek. 

Wat doet de app? 

De app kan gebruikt worden om door de dag heen foto’s te maken.  Bij het maken van de foto’s 
komt er ook een door het kind  gekozen labeltje aan vast. In eerste instantie zijn dit de 4 basis 
emoties maar dit kan door het kind veranderd worden. Deze foto’s komen in een overzicht te staan 
waardoor het kind een korte samenvatting krijgt van zijn dag. Hij wordt ook in staat gesteld bij elke 
foto extra informatie op te slaan onder kopje wie, wat, waar en wanneer.  

Dit alles zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om aan anderen te vertellen wat er gedurende de 
dag is gebeurd. De behandeldoelen waar deze app op zou aan kunnen sluiten zijn bijvoorbeeld: 

1. Aanleren van herkennen van emoties bij een gebeurtenis 

2. Leren wat belangrijke onderwerpen zijn die je thuis kunt delen 

3. Leren structuren van een verhaal door vertellen van wie, wat, waar, wanneer informatie 

Belangrijkste doel waar ik ook op wil gaan testen is: Verbeteren van de communicatie tussen ouder 
en kind. 

   

Camera scherm, onder staan de 
knoppen om de foto te maken. 

Dit is het dag overzicht met de 
gebeurtenissen en emotie. 

Onder staan de wie wat waar 
wanneer vragen die het kind kan 
beantwoorden. 



 

Wanneer kan een kind meedoen? 

Een van bovenstaande behandeldoelen of een ander behandeldoel wat bereikt zou kunnen worden 
met deze app is natuurlijk gewenst. Verder zijn er nog enkele eisen om een duidelijke 
onderzoeksgroep te verkrijgen. 

• Een leeftijd van 6-12 jaar 

• Een ASS diagnose 

• Een gemiddeld of bovengemiddeld IQ 

Een testscore op een pragmatiektest zoals bijvoorbeeld de CCC-2 test. De app draait op telefoons 
met het besturingssysteem android. Dit komt praktisch gezien neer op telefoons van HTC, Samsung, 
LG, Sony en nog enkele andere merken. Omdat zowel ouder als kind een app op de telefoon 
gebruiken zou het ideaal zijn als zowel ouder als kind een telefoon in bezit hebben met android. 
Mocht dit niet het geval zijn dan zou het nog mogelijk kunnen zijn om een leentelefoon van Kentalis 
te gebruiken. 

Wat betekent meedoen voor de trainers, ouders en het kind? 

Behandelaar: 

Er wordt door de behandelaar bekeken of de app een goede waarschijnlijkheid heeft om aan te 
sluiten bij de behandeling van het kind.  In eerste instantie zal de trainer het contact leggen tussen 
mij en de ouders en kinderen. Verder zal ik de app introduceren bij de ouders en kinderen. 

Verdere inmenging van de behandelaar zal tot een minimum beperkt moeten blijven om te 
voorkomen dat het voor verschillen zal zorgen binnen het onderzoek. 

Ouders en kind: 

De ouders zullen elke dag gedurende een periode van 6 weken een kort moment hebben waarop ze 
het kind vragen naar de gebeurtenissen van de dag. Hiernaast zullen zij beide elke dag via een app 
doorgeven wat vragen (niet meer dan 5) beantwoorden over het gebruik van de app maar 
voornamelijk de beoordeling van de communicatie tussen ouder en kind. 

Er zal een periode zijn waarin de app niet wordt gebruikt maar ze wel een beoordeling doorgeven en 
een periode waarin de app wordt gebruikt. Op die manier is het mogelijk de effectiviteit van de app 
te meten. 

Verder is het belangrijk om te weten dat er van tevoren toestemming moet worden gegeven voor de 
data die via de app verzameld gaat worden. 

Wie ben ik? 

Ik ben Koert Mulders een Industrial Design Master student van de TU in Eindhoven. Naast mijn 
studie werk ik al lange tijd als individueel begeleider voor kinderen met autisme. Ik heb de kans 



aangegrepen om deze twee dingen te combineren en het resultaat hiervan is de Emogi app. Als 
bewijs voor de werking van de app ben ik momenteel bezig met dit onderzoek. Dit onderzoek is 
opgezet in samenwerking met mijn begeleider aan de TU/e, dr.ir. Emilia Barakova, Dr. Bibi Huskens 
van het Leo Kannerhuis en natuurlijk Kentalis. 

 


