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Voorwoord 
Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van een project dat door studenten van de minor 

‘Active Ageing’ aan de Avans Hogeschool in Breda is uitgevoerd. Het project is uitgevoerd in opdracht 

van het bedrijf Fietslabyrint. Dit bedrijf biedt het gelijknamige product ‘Fietslabyrint’ aan. Dit is een 

product dat fietsen in een virtuele omgeving mogelijk maakt. De eigenaren van dit bedrijf wilden 

graag inzicht in de beleving van psychogeriatrische cliënten bij het gebruik van hun product. 

Dit rapport is opgesteld voor de eigenaren van Fietslabyrint. Andere belanghebbenden, zoals de 

deelnemende zorginstellingen, kunnen deze rapportage ook raadplegen.  

Lezers die geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit project kunnen deze lezen in hoofdstuk 5 tot en 

met 7. De conclusie van deze resultaten is te vinden in hoofdstuk 9. 

Graag willen wij de medewerkers en de deelnemers van deelnemende zorginstellingen bedankt  voor 

hun medewerking. Daarnaast willen we Inge Logghe bedanken voor de betrokken begeleiding van 

het project. Tenslotte spreken we dank uit naar Martin van Gennep voor de inbreng van zijn 

expertise.  

 

Breda, 12 juni 2014 

Maaike van Gils 

Loni Schuurmans 

Freek Wolters 
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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het bedrijf Fietslabyrint. Dit is een bedrijf dat het 

gelijknamige product Fietslabyrint heeft ontwikkeld, waarmee fietsen in een virtuele omgeving 

mogelijk is gemaakt. Dit product heeft een brede doelgroep, veel wordt het gebruikt in 

revalidatiecentra, maar ook de ouderen zijn een mogelijke doelgroep voor dit product. Op een 

hometrainer of een speciale fiets voor mindervaliden kunnen de mensen trappen, terwijl zich op een 

scherm voor de fiets een fietstocht afspeelt. Op verschillende punten in de fietstocht kan de 

gebruiker kiezen of hij links- of rechtsaf wil slaan. 

 

Wanneer Fietslabyrint inzicht krijgt in de beleving van ouderen bij het gebruik van Fietslabyrint kan 

het product mogelijk aangepast worden op de mogelijkheden en wensen van deze ouderen. Het 

product kan dan beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Dit is belangrijk, omdat bewegen 

belangrijk is voor ouderen en een positief effect heeft op verschillende verouderingsprocessen. 

Om deze reden is de volgende doelstelling opgesteld: Op 12 juni 2014 wordt een rapport opgeleverd 

aan Fietslabyrint waarin de beleving  en de mogelijke veranderingen in cognitieve vaardigheden van 

licht dementerende ouderen bij het gebruik van Fietslabyrint in een zorginstelling in kaart zijn 

gebracht’  

Om de beleving en de cognitieve vaardigheden van licht dementerende ouderen in kaart te brengen 

is eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd naar verschillende onderwerpen rondom dementie en 

het in kaart brengen van beleving. Vervolgens is op basis van deze literatuur een observatielijst en 

een interview opgesteld. Door middel van deze twee onderzoeksmethoden wordt getracht de 

beleving van licht dementerende ouderen in kaart te brengen. Daarnaast worden de cognitieve 

vaardigheden in kaart gebracht door middel van een aantal cognitieve testen, die verschillende 

hersenfuncties testen. 

 

Aan de hand van de observaties en interviews is geconcludeerd dat licht dementerende ouderen het 

fietsen met Fietslabyrint als plezierig ervaren. Opvallend was dat alle deelnemers veel vertelden over 

wat zij op het scherm zagen en wat zij hier allemaal herkenden. Zo werd er verteld over verschillende 

punten die de deelnemers tijdens de route herkenden. Bij het zien van deze plekken werd niet alleen 

aangegeven wat de deelnemers daadwerkelijk op het scherm zagen maar ook werd enthousiast 

verteld over de herinneringen die zij hierbij hadden.  

Fietsen met fietslabyrint wordt ook als realistisch ervaren en velen hebben dan ook het gevoel echt 

gefietst te hebben. De deelnemers vinden het een goed alternatief voor het echte fietsen, wanneer 

men hier niet meer toe instaat is. Bij de vraag of de deelnemers liever fietsen op de hometrainer met 

het scherm of zonder het scherm geeft iedereen aan de voorkeur te hebben voor fietsen met het 

scherm; fietsen met Fietslabyrint.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek besproken. Daarnaast wordt de doelstelling 

genoemd, gevolgd door de structuurbeschrijving van dit rapport. 

1.1 Aanleiding 
Fietslabryint is een bedrijf dat een product heeft ontwikkeld waarmee mensen, die zelf niet zo snel 

meer buiten op de fiets stappen, kunnen fietsen in een virtuele omgeving.  Op een hometrainer of 

een speciale fiets voor mindervaliden kunnen de mensen dan trappen, terwijl zich op een scherm 

voor de fiets een fietstocht afspeelt. Op verschillende punten in de fietstocht kan de gebruiker kiezen 

of hij links- of rechtsaf wil slaan. 

In voorgaand onderzoek van Wolters (2014) zijn de gebruikerservaringen van verschillende  

professionals die fietslabyrint gebruiken voor hun cliënten in kaart gebracht. In dit kwalitatieve 

onderzoek is gekeken naar de beleving van ouderen bij het fietsen in een virtuele omgeving, door het 

oogpunt van de fysiotherapeut. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat psychogeriatrische 

cliënten het fietsen met fietslabyrint anders ervaren dan bijvoorbeeld cliënten met somatische 

klachten.  

Daarnaast kan fietsen met dit product een stimulans zijn voor, in dit geval,dementerende ouderen 

om meer te bewegen. Het is bekend dat de positieve effecten van bewegen preventief kunnen 

werken voor cardiovasculaire aandoeningen, de gevolgen van diabetes, valpreventie, remming van 

cognitieve degeneratie en depressie (Gezondheidsraad, 2009). De effecten van cardiovasculaire 

trainingen op het gebied van dementie zijn echter niet doorslaggevend. In de Meta-analyse van 

Colcombe & Kramer (2003) wordt gesteld dat de effecten in de bestudeerde literatuur fluctueren.  

 

Vanuit bovenstaande bevindingen en onderzoeken wilde fietslabyrint hier graag een 

vervolgonderzoek op. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit verslag luidt: ‘Op 12 juni 2014 wordt een rapport opgeleverd aan Fietslabyrint waarin 

de beleving  en de cognitieve vaardigheden van licht dementerende ouderen bij het gebruik van 

Fietslabyrint in een zorginstelling in kaart zijn gebracht’.  

 Op basis van literatuuronderzoek, interviews, observaties en cognitieve testen bij de gebruikers van 

fietslabyrint zijn deze onderdelen in kaart gebracht. 

In dit onderzoek worden enkel licht dementerende ouderen meegenomen, waarbij een MMSE-score 

tussen de 17 en de 23 de randvoorwaarden zijn. Wanneer ouderen al in een verder stadium van het 

dementieproces zijn, en dus een score onder de 17 hebben, kan de verminderde werking van de 

hersenen de resultaten beïnvloeden.  

Met deze resultaten kunnen mogelijk aanbevelingen gedaan worden om de werking van het product 

aan te passen aan de doelgroep. 

1.3 Structuurbeschrijving 
Om de doelstelling te bereiken wordt eerst de onderzoeksopzet en methodiek besproken in 

hoofdstuk 2. Hierbij zullen de hoofdvragen en doelstellingen aan bod komen en zal besproken 

worden hoe het onderzoek is opgezet is. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 inzicht in de literatuur achter 

dementie, beleving en cognitieve testen zodat voldoende achtergrondinformatie ten grondslag aan 
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het onderzoek ligt. In hoofdstuk 4 worden de meetinstrumenten  besproken. Er zal hier worden 

ingegaan op de cognitieve testen die gebruikt worden voor dit onderzoek en er zal besproken 

worden hoe de interviews en observatielijsten tot stand zijn gekomen. Verder zijn in hoofdstuk 5 tot 

en met de resultaten van het onderzoek op de verschillende locaties te lezen. De uitkomsten van de 

cognitieve testen, de observaties en de interviews komen hier aan het licht. Tenslotte staat 

hoofdstuk 8 in het teken van de discussie en is in hoofdstuk 9 de conclusie te lezen.    
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet en methodiek 
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de onderzoeksopzet en de methodiek. In de onderzoeksopzet 

zal de probleemstelling, de onderzoeksvraag, de doelstelling en de afbakening aan bod komen. 

Tevens zal de methode van het onderzoek worden beschreven.   

2.1 Probleemstelling  
In voorgaand onderzoek van Wolters (2014) zijn de gebruikerservaringen van verschillende  

professionals die fietslabyrint gebruiken voor hun cliënten in kaart gebracht. In dit kwalitatieve 

onderzoek is er gekeken naar de beleving van ouderen, door het oogpunt van de fysiotherapeut, bij 

het fietsen in een virtuele omgeving. Voor het fietsen in een virtuele omgeving is er gebruik gemaakt 

van het product Fietslabyrint.  

Uit analyse blijkt dat psychogeriatrische cliënten het fietsen met Fietslabyrint anders ervaren dan 

bijvoorbeeld cliënten met somatische klachten. Hierover bestaat echter geen zekerheid. Ook bestaat 

nog geen kennis waarop gelet kan worden indien deze groep met fietslabyrint wil fietsen.  

 

Daarnaast is bekend dat de positieve effecten van bewegen preventief kunnen werken voor 

cardiovasculaire aandoeningen, de gevolgen van diabetes, valpreventie, remming van cognitieve 

degeneratie en depressie (Gezondheidsraad, 2009). De effecten van cardiovasculaire trainingen op 

het gebied van dementie zijn echter niet doorslaggevend (Colcombe & Kramer, Fitness effects on the 

cognitive function on older adults: A meta-Analytic study, 2003). In de Meta-analyse van Colcombe & 

Kramer (2003) wordt gesteld dat de effecten in de bestudeerde literatuur fluctueren.  

2.2 Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van de probleemstelling zijn twee onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Hoe beleven licht dementerende ouderen het fietsen met Fietslabyrint? 

2. Wat doet Fietslabyrint met de cognitieve vaardigheden van licht dementerende ouderen? 

2.3 Doelstelling 
Op 6 juni 2014 wordt een rapport opgeleverd aan Fietslabyrint waarin de beleving  en de cognitieve 

vaardigheden van licht dementerende ouderen bij het gebruik van Fietslabyrint in een zorginstelling 

in kaart zijn gebracht.  

2.4 Afbakening 
In de probleemstelling wordt gesproken over dementerende ouderen. In het project wordt gekeken 

naar licht dementerende cliënten. Wanneer de score van de MMSE test tussen de 17 en de 24 ligt, 

wordt een cliënt in dit project als licht dementerend beschouwd.  

Daarnaast worden voor dit onderzoek alleen cliënten bekeken die bij de dagopvang komen van een 

zorginstelling. Zij wonen zelf nog thuis. 

2.5 Methode van onderzoek  
Om in kaart te brengen wat fietslabyrint doet met dementerende ouderen wordt gebruik gemaakt 

van twee verschillende onderzoeksmethoden. Het onderzoek zal deels kwalitatief zijn, en deel 

kwantitatief uitgevoerd worden. Het kwalitatieve deel zal bestaan uit observaties en interviews en 

het kwantitatieve deel zal bestaan uit de testen die gedaan worden bij de doelgroep. De uitvoering 

van deze methoden zal worden gedaan bij de twee deelnemende zorginstellingen. 
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De methode van onderzoek is deels opgezet in een Project Management Document (PMD). Deze is te 

vinden in bijlage 1. 

 

Deelnemende zorginstellingen 
Via het netwerk van Avans Hogeschool  zijn zorginstellingen gezocht om deel te nemen aan het 

onderzoek. Twee zorginstellingen zijn hiervoor bereid gevonden, zij zullen benoemd worden als 

locatie 1 en 2.  

Beide zorginstellingen hebben een afdeling waar licht dementerende ouderen komen voor 

dagopvang. Op deze afdelingen zal het onderzoek plaatsvinden.  

2.5.1 Kwantitatief onderzoek 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek zal bestaan uit de cognitieve testen van de deelnemers. De 

cognitieve testen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de cognitieve vaardigheden van de 

deelnemers. 

 

Cognitieve testen  

De verschillende testen die gebruikt zullen worden om de cognitieve vaardigheden in kaart te 

brengen zijn de MMSE, Stroop, Digit span, acht-woorden test en de fluencytest. Deze testen meten 

cognitieve functies in verschillende hersengebieden. Hierover wordt meer beschreven in hoofdstuk 

4. 

De genoemde testen zullen aan het begin en aan het einde van een periode van vijf weken worden 

afgenomen. Op deze manier kan vergeleken worden of de deelnemers in de periode van vijf weken 

op cognitief niveau verbeterd zijn.   

Daarnaast zal het cognitieve functioneren in een periode waarin deelnemers gebruik zullen maken 

van fietslabyrint vergeleken worden met een periode waarin de deelnemers geen gebruik zullen 

maken van fietslabyrint. Dit wordt ook wel een cross-over onderzoek genoemd. Zo kan vergeleken 

worden of de cognitieve vaardigheden bij het gebruik van fietslabyrint een andere voortgang 

vertonen dan wanneer fietslabyrint niet gebruikt wordt. 

Ter uitvoering van het onderzoek zal fietslabyrint één periode ter beschikking van de deelnemers 

gesteld zijn en in één periode zal dit niet het geval zijn. De volgorde van deze periodes is bij beide 

instellingen hetzelfde; een periode waarin fietslabyrint wel beschikbaar is voor de deelnemers wordt 

gevolgd door een periode waarin deze niet beschikbaar is.  

2.5.2 Kwalitatief onderzoek 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek zal bestaan uit het interviewen en observeren van de 

deelnemers. Deze manieren van data verzamelen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de 

beleving van de deelnemers. 

Het interviewen van de deelnemers zal één keer in de periode plaatsvinden. Het interview als manier 

om data te verzamelen is gekozen om zo goed mogeljik in kaart te brengen wat de meningen zijn van 

de doelgroep zijn.   

Het interview zal semi-gestructureerd zijn, dit betekent dat er een aantal vaste onderwerpen en 

vragen in ieder geval besproken worden, maar dat er daarnaast ruimte is om in te gaan op de 

bevindingen van de doelgroep.  

De onderwerpen in het interview zullen overlappen met de onderwerpen in de observatielijsten, 

zodat dit met elkaar vergelekan kan worden. Door te observeren hoe de deelnemers zich uiten 

tijdens het gebruik van Fietslabyrint en vervolgens naar hun mening te vragen onstaat de 
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mogelijkheid om te vergelijken of deze gegevens overeenkomen. Op deze manier wordt de beleving 

zo goed mogelijk in kaart gebracht.   

De interviews zullen volgens de fenomenologische methodiek geanalyseerd worden. Dit is een 

manier om interviews te verwerken. 

 

Observaties 

Observeren als manier om data te verzamelen is gekozen om zoveel mogelijk een objectief beeld te 

krijgen van de beleving van Fietslabyrint. Om de observaties betrouwbaar te maken is gebruik 

gemaakt van een observatielijst. In deze lijst wordt bijgehouden of en hoe vaak een bepaalde 

handeling of emotie zich voordoet tijdens een virtuele fietstocht.  

Het observeren van de deelnemers zal plaatsvinden voor aanvang van het interview. De deelnemer 

zal dus eerst een fietstocht fietsen, die geobserveerd wordt, waarna het interview plaatsvindt. Zoals 

al beschreven in de vorige paragraaf zullen deze uitkomsten met elkaar vergeleken worden. 

Tijdens de observaties zullen de observatoren in principe passief zijn. Wanneer de deelnemer een 

gesprek wil beginnen zal deze echter niet genegeerd worden. Deze aanpak is gekozen om de situatie 

na te bootsen wanneer er geen observatoren zouden zijn.  
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Hoofdstuk 3: Literatuur 
In dit hoofdstuk wordt de literatuur die ten grondslag ligt aan dit onderzoek besproken. De 

onderwerpen die besproken worden zijn dementie, dementie in relatie tot bewegen, cognitie en 

beleving. 

 

3.1 Dementie en bewegen 
Hoe dementie exact ontstaat is nog niet zeker. Wetenschappers vermoeden dat het bij de ziekte van 

alzheimer (AD) komt door een verminderde afvoer van het amyloid-beta eiwit(Assema, 2012; 

Jongbloed 2013; alzheimer nederland_a 2014). Door de ophoping van dit eiwit vormen zich 

zogenaamde "plaques". Deze zorgen ervoor dat  er geen verbinding meer is tussen de zenuwcellen 

waardoor de cellen afsterven (alzheimer-nederland_a, 2014). Risicofactoren voor dementie zijn 

onder andere een hoge bloeddruk, atherosclerose, diabetes mellitus type 2, roken, overmatige 

vetinname en weinig lichaamsbeweging (Jongbloed, 2013; Nationaal Kompas Volksgezondheid, 

2007). Volgens Jongbloed (2013) hebben deze factoren niet direct verband met het aanmaken van 

het amyloid-beta eiwit. Maar zij hebben wel invloed op de bloedvaten en kunnen zodoende, 

mogelijk, minder van het eiwit afvoeren. Mede door de verminderde afvoer van het amyloid-beta 

eiwit is een goede bloedcirculatie van belang.  

Tot nu toe zijn er drie soorten medicijnen op de markt welke in zeer beperkte mate invloed hebben 

op de ziekte van alzheimer. Twee van deze medicijnen zorgen voor een toename van specifieke 

neurotransmitters waar de derde (welke speciaal bedoeld is voor een matige tot ernstige vorm van 

alzheimer) een specifieke receptor beschermt (alzheimer nederland_b, 2014). Echter zijn deze 

medicijnen niet gericht op de risicofactoren. Lichaamsbeweging heeft een grote invloed op de 

risicofactoren van dementie. Regelmatige lichamelijke oefeningen zorgen voor een goede 

bloedcirculatie, werkt preventief tegen hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en hoge 

bloeddruk (mayoclinic, 2014). Vele van deze positieve bijwerkingen komen overeen met de 

determinanten voor AD  en andere vormen van dementie (zoals vasculaire dementie). Zoals eerder 

vermeld is de ziekte van alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Kenmerkend van AD 

is een krimp van de hippocampus en op latere stadia een totale krimp van de hersenen (Henneman, 

et al., 2009). In meerdere onderzoeken bij mensen zonder dementie is er aangetoond dat 

lichaamsbeweging goed is voor de cognitie en bij ouderen zorgt voor een groei van de hippocampus 

(Ahlskog, Geda, Graff-Radford, & Petersen, 2011; Humans, 2009). Echter geeft een rieview van Clare, 

Woods (2008) aan dat er geen significant bewijs is voor cognitieve vooruitgang bij mensen met AD of 

vasculaire dementie en geeft een meta-analyse van Colcombe & Kramer (2003) aan dat de 

verschillen onderling fluctueren. Tegenstrijdige beweringen voorkomen een concreet antwoord op 

de vraag of beweging goed is voor het tegengaan van de progressie van dementie. 

 

3.2 Beleving 
Beleving is een subjectieve term. Het woordenboek der Nederlandse taal zoals opgezet door het 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie(INL) stelt dat "beleving" is afgeleid van het woord "beleven". 

Het woordenboek der Nederlandse taal geeft vele definities welke afstammen van het jaar 1898. De 

omschrijving welke het dichtst in de buurt komt voor de toepassing betreft Fietslabyrint betreft  

 "Met is als voorwerp dat men ondervindt, dat men door ervaring leert kennen, iets waarvan 

 men door te leven getuige is" (Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 1898) 
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De veel gebruikte website encyclo.nl omschrijft geeft een specifiekere definitie voor de term 

"beleving", zijnde: 

 "manier waarop je iets ervaart of interpreteert" (Encyclo.nl, 2014) 

Bovenstaande definiëring van "beleving" is gebruikt in het vooronderzoek van Wolters (2014) naar de 

beleving van ouderen in een zorginstelling bij het gebruik van Fietslabyrint door het oogpunt van 

fysiotherapeuten. Voor de consistentie wordt in dit rapport eveneens de definitie gehanteerd zoals 

omschreven door Encyclo.nl (2014). 

Doormiddel van het vooronderzoek van Wolters (2014) en het onderzoek van Beek, Habets, 

Bleijlevens, Rossum, & Daniëls (2013) zijn op voorhand coderingen geformuleerd waardoor het 

interview en de observatielijs is opgesteld. Doormiddel van deze coderingen is de definitie van 

beleving ontleed en gespecificeerd. Deze coderingen zijn door de drie deelnemende studenten aan 

dit onderzoek onafhankelijk opgesteld en vervolgens samen geanalyseerd om tot een eenheid te 

komen. Zodoende is de definitie "beleving" gespecificeerd aan de hand van de volgende coderingen; 

herinnering activiteit, besef tijd, ervaring plezier, herkenning stad, herkenning straat, herkenning 

algemeen, herbeleving, realistisch, algemeen besef, besef keuze parcours, besef keuze route in 

parcours, besef keuze doel in parcours, uitdaging, voorkeur Fietslabyrint, afleiding en virtuele 

omgeving ten opzichte van een niet-virtuele omgeving. 

3.3 Cognitieve testen 
Cognitie is een verzamelnaam voor verschillende mentale processen zoals het werkgeheugen, 

probleemoplossend vermogen, taal, korte- en lange termijn geheugen, aandacht, inhibitie, maken 

van beslissingen, emotie, spraak, taal, waarnemen en nog veel meer neurologische aspecten. In dit 

onderzoek wordt de cognitie gemeten door middel van verscheidene testen zijnde; de  Mini-Mental 

State Examination (MMSE), Digit span (cijferreeksen), Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT), 

plaatjes herkenning, Groninger Intelligentie test (GIT) Woord opnoemen ( dieren), Amsterdamse 

Dementie Screeningtest (ADS-6, acht woordentest) en de Stroop. Deze testen zijn ontwikkeld voor 

verschillende onderdelen welke deel uit maken van het cognitieve geheugen. 

De MMSE bestaat uit 20 vragen of taken waarin de ondervraagde een score van 30 kan behalen. De 

verschillende vragen en taken zijn verdeeld. De eerste 11 vragen testen het korte termijn geheugen, 

vraag 12 test het werkgeheugen, vraag 13 inprenting plus recall, vraag 14 en 15 zijn herkenning, 

vraag 16 t/m 20 testen eveneens het werkgeheugen. Door deze diversiteit aan inzicht in het 

cognitieve vermogen wordt de MMSE gebruikt om een indicatie te geven van het algehele cognitieve 

vermogen van de ondervraagde persoon. 

De digit span (cijferreeks) bestaat uit twee verschillende onderdelen, vooruit en achteruit. Zowel 

vooruit als achteruit testen het korte termijn geheugen en het (verbale) werkgeheugen. 

RBMT (plaatjesherkenning) is een test om het lange termijn- en alledaagse geheugen van de 

proefpersoon te testen. 

GIT (woorden opnoemen) test de fluency/verbale vloeiendheid, welke een indicatie geven over de 

algehele cognitie. Het afnemen van de test dient vloeiend te verlopen en zonder herhalingen. 

Haperingen en (meerdere) herhalingen kunnen duiden op cognitieve klachten. 

De ADS-6 test bestaat uit drie delen; A, B en C. ADS-6 A test het korte termijngeheugen van de 

proefpersoon. Deel B test het lange termijn geheugen en deel C test het herkenningsvermogen van 

de proefpersoon. 

En als laatste de Stroop. Deze test de mogelijkheid tot inhibitie bij de proefpersoon, wat onderdeel 

uitmaakt van de executieve functies. 
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Hoofdstuk 4: Meetinstrumenten 
In dit hoofdstuk wordt besproken welke meetinstrumenten gebruikt worden voor het in kaart 

brengen van de beleving en de cognitieve vaardigheden van licht dementerende ouderen. Dit zijn de 

observaties, de interviews en de cognitieve testen. Van elke methode zal apart beschreven worden 

hoe deze toegepast wordt tijdens het onderzoek. 

 

4.1 Cognitieve testen 

Gedurende het onderzoek worden er verschillende, valide en betrouwbare, testen gedaan met 

betrekking tot de cognitie van de proefpersonen. Welke testen uitgevoerd en wat deze testen 

precies meten wordt in deze paragraaf uitgelegd. 

4.1.1 De testen 

Voor het meten van het cognitieve functioneren van de licht dementerende ouderen zijn een zestal 

cognitieve testen uitgevoerd. Deze zijn te vinden in bijlage2. De testen waren als volgt: 

- MMSE; 

- Cijferreeksen; 

- RBMT (plaatjes herkenning); 

- GIT Woord opnoemen (dieren);  

- ADS-6 (acht woordentest); 

- Stroop. 

De testen toetsten verschillende niveaus van cognitie. Zo wordt er gekeken naar het lange- en korte 

termijngeheugen, het werkgeheugen, inprenting, herkenning, woordvlotheid, visueel en constructie.  

 

4.1.2 Procedure testen 

De testen worden in totaal drie keer uitgevoerd ( T0, T1 en T2). De eerste meting (T0) wordt gedaan 

voordat de proefpersonen gaan fietsen met fietslabyrint zodat er een duidelijk beeld kan worden 

geschetst van de cognitie op dat moment. Aan de hand van de uitkomsten van de MMSE van deze T0 

meting wordt de proefpersoon vervolgens geïncludeerd dan wel geëxcludeerd. Vervolgens wordt de 

tweede meting (T1) uitgevoerd wanneer de proefpersonen vijf weken hebben gefietst met 

fietslabyrint. De derde meting (T2) wordt gedaan nadat de proefpersonen vijf weken hebben gefietst 

zonder fietslabyrint. 

4.2 Observaties 
Om inzicht te krijgen in de beleving van licht dementerende ouderen worden observaties uitgevoerd. 

Hoe deze opgezet zijn en hoe deze uitgevoerd worden beschrijft deze paragraaf. 

4.2.1 Uitvoeren observaties 

Om een indruk te krijgen van de beleving van de proefpersonen tijdens het fietsen met fietslabyrint 

wordt er geobserveerd. De observaties worden gedaan aan de hand van observatie lijsten te vinden 

in bijlage 3. Deze observatie lijsten zijn gebaseerd op het boek (Bil, 2005) en op de verwachtingen 

van de onderzoekers, aan de hand van de interviews van het onderzoek van Wolters (2014). Tijdens 

de observaties wordt gekeken naar de proefpersoon in het algemeen, de mimiek van de 

proefpersoon maar ook naar de omgeving.  
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4.2.2 Procedure observaties 

De eerste observaties worden gezien als zijnde proefobservaties. Deze proefobservaties worden 

gedaan om zo veel mogelijk data te verkrijgen rondom het begrip beleving. De proefobservaties 

worden door de drie onderzoekers onafhankelijk gedaan, waarbij één onderzoeker kijkt naar de 

mimiek, één onderzoeker kijkt naar de proefpersoon in het algemeen en waarbij één onderzoeker 

kijkt naar de omgeving, om zo criteria te kunnen baseren voor de observatielijst.  

De observatielijst dient als richtlijn, de onderzoekers zijn vrij om aanvullende bevindingen te noteren.  

4.3 Interviews 
Naast de observaties worden ook interviews gehouden met de deelnemers. Zo kan vergeleken 

worden of wat de deelnemers zeggen over hun beleving overeenkomt met wat geobserveerd wordt. 

Hoe de interviews zijn opgezet en hoe deze zijn uitgevoerd wordt in deze paragraaf beschreven. 

4.3.1 Uitvoeren interviews 

De semigestructureerde interviews zijn gebaseerd op het onderzoek van Beek et. al (2013) naar de 

DiFiets. Ook is er gekeken naar de interviews van  het onderzoek van Wolters (2014) naar de beleving 

van fysiotherapeuten bij het gebruik van Fietslabyrint. De in deze onderzoeken naar voren gekomen 

criteria worden beschouwd als de punten waaraan het eerste interview moet voldoen. De criteria 

zijn als volgt: 

- Herinnering activiteit  

- Besef Tijd  

- Ervaring Plezier  

- Herkenning Stad  

- Herkenning Straat  

- Herkenning algemeen  

- Herbeleving  

- Realistisch  

- Algemeen besef  

- Besef keuze parcours  

- Besef keuze Route in parcours  

- Besef keuze Doel in parcours  

- Uitdaging  

- Voorkeur Fietslabyrint  

- Afleiding  

- Virtuele omgeving t.o.v.  niet-virtuele omgeving. 

 

Tijdens de interviews zal er gezocht worden naar, de bovenstaande criteria, de bevindingen van de 

proefpersoon. Het zoeken naar deze criteria zal worden gedaan door het stellen van een serie open 

vragen. Er is een korte vragenlijst opgesteld zodat er geen criteria worden vergeten. Deze lijst is te 

vinden in bijlage 4. De vragenlijst zal niet letterlijk worden afgenomen maar deze zal dienen als 

richtlijn.  

4.3.2 Procedure interviews 

De eerste interviews worden gezien als zijnde proefinterviews. Deze proefinterviews worden, net 

zoals bij de observaties, gedaan om zo veel mogelijk data te verkrijgen van de proefpersonen rondom 

het begrip beleving. De proefinterviews zullen door de drie onderzoekers onafhankelijk van elkaar 
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worden geanalyseerd. Zo zal naar ieders interpretatie de relevantie worden gemarkeerd en 

gecodeerd zodat er nieuwe criteria kunnen worden opgesteld. Aan de hand van deze nieuwe criteria 

zal er een korte vragenlijst worden opgesteld die als richtlijn zal dienen voor de vervolg interviews.  

Wanneer alle interviews afgenomen zijn zullen deze worden geanalyseerd. De geanalyseerde 

interviews zullen opnieuw worden gecodeerd zodat alle coderingen op alle interviews kunnen 

worden toegepast. 

 

 4.4 Fietslijsten 
Gedurende het onderzoek worden er fietslijsten bij gehouden. Op deze lijsten wordt bijgehouden wie 

er gefietst heeft, op welke dag, of dit in de ochtend of in de middag is, welke route en hoelang dat de 

deelnemer gefietst heeft.  

De lijsten worden bijgehouden zodat er beeld kan worden  geschetst hoelang iedere deelnemer 

daadwerkelijk gefietst heeft. De lijsten zullen vergeleken worden met het verschil in resultaten van 

de testen en naast de observaties en interviews gelegd worden om te kijken of er een mogelijk 

verband is. 

De begeleiders van de deelnemers houden de fietslijsten bij gedurende de periode van het 

onderzoek. Een voorbeeld van de lijst waarop wordt bijgehouden op welke data de deelnemers 

fietsen is te vinden in bijlage 5. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten cognitieve testen 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek besproken 

worden. Eerst zal de onderzoeksgroep beschreven worden, waaronder het onderzoek is uitgevoerd, 

gevolgd door de resultaten van het onderzoek. 

5.1 Beschrijving onderzoeksgroep 
Om te kunnen relativeren waar de onderzoeksresultaten iets over zeggen is het van belang om te 

weten hoe de onderzoeksgroep eruit ziet. Om deze reden zal in deze paragraaf beschreven worden 

welke respondenten meegenomen zijn in het onderzoek. 

 

Respondentenwerving 

Voor aanvang van het onderzoek is toestemming gevraagd aan de respondenten om mee te doen 

aan het onderzoek. Het doel was om zoveel mogelijk respondenten te werven. Daarom is het verzoek 

om mee te doen aan het onderzoek gestuurd naar alle cliënten van de dagopvang van zowel locatie 1 

als locatie 2.  

De dagopvang van het locatie 2 heeft twee groepen ondergebracht: psychogeriatrische cliënten en 

somatische cliënten. Omdat de groep met somatische cliënten ook een aantal oudere, mogelijk 

dementerende, cliënten betrof, is deze groep ook om toestemming gevraagd voor het onderzoek. De 

score van de MMSE heeft vervolgens voor deze cliënten bepaald of zij wel of niet meegenomen 

werden in de resultaten. 

 Bij locatie 1 bestond de groep bezoekers uit vijftien ouderen, bij locatie 2 waren dit er achttien. In 

totaal zijn dus 33 personen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.  

 

Totaal aantal respondenten 

Bij de dagopvang van locatie 1 is van tien respondenten de mededeling ontvangen dat zij mee wilden 

werken aan het onderzoek. Bij locatie 2 waren dit er twaalf. Dit betekent dat in totaal 22 

respondenten mee wilden werken aan het onderzoek. Van deze 22 respondenten zijn vijf 

respondenten geëxcludeerd van het onderzoek omdat de score op de MMSE of te hoog of juist te 

laag was. Dit hield in dat zij niet aan onze criteria voor licht dementerende ouderen voldeden. 

Tot slot zijn zowel bij locatie 1 als locatie 2 nog een aantal respondenten afgevallen omdat zij tijdens 

de periode dat het onderzoek uitgevoerd werd zijn opgenomen in een verzorgingstehuis, of omdat zij 

niet meer in staat waren te blijven fietsen. Alles bij elkaar genomen houdt dit in dat in totaal zestien 

respondenten zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit was in deze context het maximaal haalbare 

aantal respondenten. 

 

Beschrijving respondenten 

In totaal zijn, zoals hierboven genoemd, zestien respondenten meegenomen in het onderzoek. Deze 

groep bestond uit zes mannen en tien vrouwen, waarvan de leeftijd varieerde van tot 61 tot 90 jaar 

oud. De gemiddelde leeftijd van de groep is 77 jaar oud.  

5.2 Resultaten cognitieve testen  
De resultaten 
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Hoofdstuk 6: Resultaten locatie 1 
In dit hoofdstuk zullen de verkregen resultaten van de eerste locatie besproken worden. Eerst zal de 

onderzoekgroep beschreven worden, gevolgd door de resultaten van de observaties en de 

interviews. 

6.1 Resultaten observaties locatie 1 
De observaties bij locatie 1 zijn uitgevoerd bij zes verschillende deelnemers. Deze observaties zijn 

uitgevoerd om te vergelijken of wat in de interviews gezegd wordt klopt met wat gezien wordt. 

Tijdens het observeren is gelet op vier verschillende punten: het gezicht van de deelnemer, de 

sociale interactie, de lichaamshouding en het besef van de deelnemer. Deze punten zijn opgesteld na 

literatuuronderzoek en proefobservaties.  

In bijlage 7 is terug te vinden hoe gescoord wordt op de genoemde punten. Dit heeft geleid tot 

onderstaande resultaten 

Gezicht 

Alle respondenten keken tijdens het fietsen met Fietslabyrint blij. Allen hadden zij een glimlach op 

hun gezicht bij het zien van de beelden die zich afspeelden. De meeste respondenten konden enkel 

hun blik van het scherm afhalen tijdens een gesprek over wat zij zagen op het beeldscherm. Verder 

kijken zij geconcentreerd naar de beelden van de fietstocht. Veel respondenten kijken ook binnen 

het scherm goed rond. 

 

Sociale interactie 

Tijdens de observaties bleek dat herkenning van de beelden een grote rol speelde in het beleven van 

een fietstocht van fietslabyrint. Alle respondenten zochten tijdens de fietstocht interactie met de 

observator om te vertellen wat zij zagen. Wanneer het gesprek niet ging over hetgeen zij zagen, dan 

ging het over de herinneringen die de beelden opriepen bij de deelnemers. Veel werd er verteld over 

de levens die de respondenten zelf hebben geleid vroeger in Breda. De straten, de herrie, de 

gebouwen, de oude trouwlocatie, het KMA, het park, het weer, de drukte, dit zijn allemaal 

onderwerp die vaak benoemd worden. Eén van de respondenten begint zelfs te zingen tijdens het 

fietsen door Breda; ‘oh die Bredase meisjes’  

Vaak ontstaat ook sociale interactie met de groep die niet aan het fietsen is, maar wel meekijkt op 

het scherm. Zij herkennen de beelden en vaak ontstaat een gesprek over de herinneringen die dit 

oproept.  

 

Lichaamshouding 

De respondenten zijn tijdens het fietsen op enkele momenten gestopt met trappen. Soms was dit 

wanneer ze iets zagen en hierbij stil wilden staan, soms gaven ze aan moe te zijn en soms was de 

reden onbekend. 

Maar één keer heeft een respondent een lichte schrikreactie vertoond omdat zij dacht niet tussen 

paaltjes door te kunnen fietsen.  

Tot slot fietsen respondenten vaak nog even door nadat de route gestopt is. Eén respondent blijft 

echter telkens doortrappen waardoor de fietstocht telkens opnieuw begon. Zij heeft de route door 

Breda drie keer gefietst.  
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Besef 

Bij weinig respondenten bestaat het besef dat zij zelf keuzes hebben bij het fietsen. Op enkele 

punten binnen de route kan gekozen worden of men links- of rechtsaf wil slaan. Dit kan door middel 

van knoppen die op de fiets bevestigd zijn. Maar twee van de zes respondenten maken gebruik van 

deze knoppen. Zij lijken dit wel leuk te vinden. Zo gebruikt één van deze respondenten de knoppen 

ook op momenten dat er geen keuzemogelijkheid bestaat. 

Voor de overige respondenten lijkt het erg lang te duren totdat het keuzemoment voorbij gaat. Pas 

na een tijd maakt het scherm zelf een keuze welke richting de route verder loopt en deze tijd lijkt de 

respondenten te lang te duren. Op deze momenten zijn zij vaak afgeleid of kijken ze even weg van 

het beeld.  

Verder valt bij het besef erg op dat de respondenten veel herkennen. Door te praten met de 

respondenten over der herinneringen die het bij ze oproept lijkt het alsof ze vroeger herbeleven. 

6.2 Resultaten interviews locatie 1 
Aan de hand van semigestructureerde interviews kan er een indicatie gegeven worden aan de vraag 

hoe licht dementerende ouderen het fietsen met Fietslabyrint ervaren. Tijdens de codering van de 

interviews is er voornamelijk gelet op de vooraf gestelde labels welke aan de hand van een 

proefinterview naar voren zijn gekomen. De labels zijn terug te vinden in bijlage 6. In bijlage 8 is 

terug te vinden hoe deze labels scoren. De voornaamste labels welke veelvuldig naar voren kwamen 

waren de herinnering van activiteit, het plezier, de herbeleving, voorkeur aan Fietslabyrint en de 

herkenning.  

Allereerst werd er gevraagd aan de respondenten wat zij zojuist gedaan hadden.  Op deze manier 

werd vastgesteld dat de respondent wist dat de vragen over fietslabyrint gingen. 

 […]gefietst, maar ik weet niet waar hoor[..] (Pp nr. 5) 

Fietsen met Fietslabyrint werd als een plezier ervaren. 

 [...]je hebt allemaal punten en dat herken je helemaal en daar zit je van te genieten. Omdat 

 je er niet meer komt[...] (Pp nr. 7) 

Dit citaat accentueert dat de respondenten zich geheel inleven in de beelden en zoals hierboven 

vermeld "er van zitten te genieten". Het is voor vele een leuk alternatief voor het fietsen want de 

respondenten geven te kennen dat men nu zelf niet meer durft te fietsen. Zo geeft een respondent 

te kennen fietsen altijd al leuk gevonden te hebben en bij de vraag of deze respondent het gevoel 

had dat men op een echte fiets heeft gezeten reageerde deze persoon positief. 

 [...]Ik heb fietsen altijd leuk gevonden.[...] (Pp nr. 3) 

 [...]Een echte fiets? Ja, ik vind het wel. En het heeft me geleerd dat ik niet meer hard kan 

 rijden en niet meer lang kan rijden (zei de respondent lachend).[...] (Pp nr. 3) 

Fietsen met Fietslabyrint wordt over het algemeen als leuk en realistisch ervaren. Een ander gevolg is 

ook dat de respondenten het tijdsbesef kwijt raken. Zo fietst men langer dan gedacht en blijkt uit 

interviews met de begeleiders dan men vaker fietst en dat de respondenten makkelijker aan het 

fietsen te krijgen zijn. 

Bij vragen of Fietslabyrint uitnodigt, of soort gelijke vragen, om te gaan fietsen werd er veel al 

aangegeven dat de voorkeur uit ging naar het fietsen met Fietslabyrint. 

 [...]Ik vind dat scherm wel heel erg leuk. Ja dat je dan ziet waar je zit. En mensen ziet 

 lopen.[...] (Pp nr. 3) 

 [...]Met scherm vind ik wel leuker met al die oude straatjes hè[...] (Pp nr. 4) 

Herkenning is een aspect wat veel naar voren komt. Uit de interviews blijkt dat veel respondenten, 
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die het grootste deel van hun leven in Breda hadden gewoond, de binnenstad van Breda nog goed 

herkennen. Straten en bekende gebouwen werden herkend en hier werden levendige verhalen over 

verteld.  Veelgenoemde punten waren, de markt, de veemarktstraat en het valkenberg. Eén 

respondent die niet afkomstig is uit Breda, maakte de vergelijking met de stad waar zij wel gewoond 

had; Leiden.  

 [...]Ik vind het Valkenberg altijd leuk daar deden we de jongens ook altijd afspreken[...] 

 (Pp nr. 4) 

 […] hier hebben ze ook singels[…] (Pp nr. 5) 

Echter bleek uit de observaties en de interviews dat de keuzemogelijkheden binnen de routes veelal 

vergeten werden. Veel cliënten gaven aan maar dat men begon met fietsen en niet echt een 

doel/route voor ogen had waar men heen wilde. Bij de vraag of er een specifieke route voor ogen 

was voordat men is gaan fietsen werden vaak soort gelijke antwoorden gegeven als: 

 [...]Ben gewoon gaan fietsen.[...] (Pp nr. 9) 

 [...]Gewoon gaan fietsen.[...] (Pp nr. 5) 

De respondenten herinneren zich niet allemaal even goed of ze al eens eerder gebruik hebben 

gemaakt van fietslabyrint. Hieraan is het label algemeen besef gekoppeld. Bij de vraag of de 

deelnemer al eens eerder op deze fiets gezeten heeft werden antwoorden gegeven als: 

 […]dit was de eerste keer[..] (pp nr. 3)        

 [..]nee hoor[..] (pp nr. 5)        

 […]ja volgens mij we, ja[…] (pp nr. 6)  

De meeste deelnemers geven aan te denken dat ze voor het eerst op de fiets zitten. Een enkeling 

geeft ook aan wel eens eerder met fietslabyrint gefietst te hebben, maar nog nooit zonder 

fietslabyrint op de hometrainer gezeten te hebben. Ook twijfelt één deelnemer of ze al eens gefietst 

heeft met fietslabyrint. 

6.3 Deelconclusie resultaten locatie 1 
Concluderend uit de interviews kan er gesteld worden dat Fietslabyrint door de cliënten als plezierig 

wordt ervaren. Door de herkenning van oude straten en bekende gebouwen is het uitnodigend om te 

gaan fietsen. Cliënten hebben het gevoel daadwerkelijk gefietst te hebben waardoor er naast een 

stuk herkenning ook wat herbeleving is. Vele geven te kennen Fietslabyrint een goed alternatief te 

vinden voor het "echte" fietsen, omdat vele hiertoe niet meer in staat zijn. De keuze mogelijkheden 

van zowel de verschillende parkoersen als de verschillende routes binnen een parcours (het kiezen 

tussen links of rechts af willen slaan) wordt vaak niet gemaakt. Het besef dat men kan kiezen is er 

niet en uit observaties blijkt dat tijdens de keuzemogelijkheden binnen het parcours de cliënten weg 

kijken zodra het beeld stil staat. 

De keuze tussen de verschillende parkoersen worden niet gemaakt. Veelal kiest men voor de 

"veilige" en betrouwde omgeving, het geen wat men kent. En vaak is dit het Centrum van Breda. Als 

er gefietst wordt door een andere stad is het vaak op aangeven van de begeleider en dan vindt de 

cliënt het best. Uit de observaties is ook gebleken dat cliënten soms het besef niet meer hebben dat 

men in een andere stad dan Breda aan het fietsen is. 

Echter bij de personen welke nog wel in staat waren om binnen het parcours te kiezen tussen links of 

rechts maakten hier ook veelvuldig gebruik van. Tijdens observaties werd er breed uit verteld waar 

de cliënten heen fietsten, waar men vroeger getrouwd was, waar de cliënt op school gezeten had of 

hoe te fietsen om bij een oude winkel te komen welke vroeger van de cliënt zelf was. Dit zorgde voor 

levendige gesprekken tijdens het fietsen wat de sociale interactie ten goede komt. 
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Over het algemeen mag gezegd worden dat de deelnemers veelal lachend op de fiets zaten. De 

deelnemers begonnen gesprekken over wat zij op het scherm zagen. De straten die herkend werden, 

gebouwen, vooral de herinneringen bij deze beelden vielen op. Iedere deelnemer vertelde wel iets 

uit het verleden bij punten die herkend werden.  

 

Wanneer de observaties en de interview worden vergeleken met elkaar mag er gezegd worden dat 

de observaties overeenkwamen met de interviews. Iedereen zei dat het fietsen met het scherm leuk 

was; dit kan vergeleken worden met de gezichtsuitdrukking en het lachen. Het enige opvallende was 

het besef van tijd. Uit de interviews bleek dat de deelnemers aangaven langer gefietst te hebben dan 

dat daadwerkelijk gefietst is. 
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Hoofdstuk 7: Resultaten locatie 2 
In dit hoofdstuk zullen de verkregen resultaten van de tweede locatie besproken worden. Eerst zal de 

onderzoekgroep beschreven worden, gevolgd door de resultaten van de observaties en de 

interviews. 

7.1 Resultaten observaties locatie 2 
De observaties bij locatie 2 zijn uitgevoerd bij acht verschillende deelnemers. Deze observaties zijn 

uitgevoerd om te vergelijken of wat in de interviews gezegd wordt klopt met wat gezien wordt. 

Tijdens het observeren is gelet op vier verschillende punten: het gezicht van de deelnemer, de 

sociale interactie, de lichaamshouding en het besef van de deelnemer. Deze punten zijn opgesteld na 

literatuuronderzoek en proefobservaties.  

In bijlage 9 is terug te vinden hoe gescoord wordt op de genoemde punten. Dit heeft geleid tot 

onderstaande resultaten. 

 

Gezicht 

Overeenkomend met de resultaten op locatie 1 keken alle respondenten tijdens het fietsen met 

Fietslabyrint blij. Een grote meerderheid had een glimlach op het gezicht bij het zien van de beelden 

die zich afspeelden. De meeste respondenten keken alleen weg van het scherm afhalen tijdens een 

gesprek over wat zij zagen op het beeldscherm. Ook hier kijken zij geconcentreerd naar de beelden 

van de fietstocht en kijken veel respondenten ook binnen het scherm goed rond.  

 

Sociale interactie 

Ook tijdens deze observaties bleek dat herkenning van de beelden een grote rol speelde in het 

beleven van een fietstocht van fietslabyrint. Alle respondenten zochten tijdens de fietstocht 

interactie met de observator om te vertellen wat zij zagen. Wanneer het gesprek niet ging over 

hetgeen zij zagen, dan ging het over de herinneringen die de beelden opriepen bij de deelnemers.  

Veel werd er verteld over de levens die de respondenten zelf hebben geleid vroeger in Breda.  

Onderwerpen die door de respondenten genoemd worden zijn het station, de andere mensen, 

fietsen, bloemen, het stadhuis, de brug, de boksschool, vismarktstraat, spanjaardsgat, stamcafé. 

Vaak wordt ook de route verteld, en benoemen zij alle straten waar ze doorheen fietsen. 

Wat bij deze locatie opvalt is dat de deelnemers soms aangeven voorkeur te hebben voor een 

bepaalde fietstocht. Sommigen geven aan de rust van een fietstocht door het mastbos erg te kunnen 

waarderen en anderen geven de voorkeur aan de stad, waar meer te zien is en meer gebeurt. 

 

Lichaamshouding 

Sommige respondenten stoppen tijdens het fietsen omdat zij stil willen staan bij iets dat zij zien. 

Soms stoppen zij ook omdat ze de route vroegtijdig willen beëindigen. Echter stopt de helft van de 

respondenten niet met fietsen wanneer de route eindigt.  

Net als op locatie 1 fietsen respondenten vaak nog even door nadat de route gestopt is.  

 

Besef 

Op deze locatie bestaat bij de helft van de respondenten het besef dat ze tijdens de route kunnen 

kiezen welke kant ze op willen. Sommigen kiezen zelfs op momenten dat dit niet mogelijk is binnen 

de route. Wel lijkt het ook hier voor de overige respondenten erg lang te duren totdat het 
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keuzemoment voorbij gaat. Op deze momenten zijn zij vaak afgeleid of kijken ze even weg van het 

beeld.  

Verder valt bij het besef erg op dat de respondenten veel herkennen. Door te praten met de 

respondenten over der herinneringen die het bij ze oproept lijkt het alsof ze vroeger herbeleven. 

7.2 Resultaten interviews locatie 2 
Uit de interviews van de bij locatie 2 komt eveneens naar voren dat cliënten het fietsen met 

Fietslabyrint als plezierig ervaren. In bijlage 10 is het totaal aantal, relevant genoemde criteria terug 

te vinden. Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen van locatie 1. Enkele verschillen 

welke te onderscheiden zijn is het besef in de mogelijkheden om te tussen verschillende routes. Hier 

werd bij locatie 2 meer gebruik van gemaakt. Tijdens interviews gaf een cliënt aan zelf een 

afwisseling te maken tussen stedelijke en bosrijke routes. Deze persoon vond de bosrijke gebieden 

rustgevend en maakt zodoende een afweging. 

 [...]ik vind de bos wel veel rustiger enzo en de stad niet [...] pp 18 

Een ander verschil dat naar voren komt is dat men bij de tweede locatie niet zozeer over een 

herbeleving spreekt. Waar dit door komt is echter niet af te leiden uit de interviews. Er wordt niet 

structureel naar gevraagd of antwoord op gegeven. 

De gecodeerde transcripten van de interviews zijn te vinden in bijlage 11. 

7.3 Deelconclusie resultaten locatie 2 
Concluderend uit de interviews kan er gesteld worden dat, ook bij locatie 2, Fietslabyrint door de 

cliënten als plezierig wordt ervaren.  De herkenning van oude straten en bekende gebouwen 

nodigde, ook bij deze locatie, uit om te gaan fietsen. De cliënten geven aan het gevoel te hebben dat 

zij daadwerkelijk hebben gefietst waardoor er naast een stuk herkenning ook herbeleving is. Vele 

geven te kennen Fietslabyrint een goed alternatief te vinden voor het "echte" fietsen, omdat vele 

hiertoe niet meer in staat zijn. Daarbij geven zij ook de voorkeur aan fietsen met “het scherm” 

wanneer de vraag gesteld werd of zij liever met het scherm fietsten of zonder.  

De keuze mogelijkheden van zowel de verschillende parkoersen als de verschillende routes binnen 

een parcours (het kiezen tussen links of rechts afslaan) wordt vaak niet gemaakt. Het besef dat men 

kan kiezen is er bij locatie 2, bij meer dan de helft van de cliënten wel. Uit observaties blijkt dat 

tijdens de keuzemogelijkheden binnen het parcours de cliënten meteen een keuze maken wanneer 

zij het besef wel hebben, wanneer zij het besef niet hebben kijken de cliënten weg  van het scherm 

zodra het beeld stil staat. 

De keuze tussen de verschillende parkoersen worden niet gemaakt wanneer de keuze gegeven word. 

Veelal kiest men voor de "veilige" en betrouwde omgeving, het geen wat men kent. Vaak is dit het 

Centrum van Breda. Het viel op dat wanneer er niets werd gezegd de cliënten gingen zitten en 

meteen begonnen met trappen. Uit de observaties is ook gebleken dat cliënten soms het besef niet 

meer hebben dat men in een andere stad dan Breda aan het fietsen is, dit blijkt dan ook uit de 

interviews. 

Echter bij de personen welke nog wel in staat waren om binnen het parcours te kiezen tussen links of 

rechts maakten hier ook veelvuldig gebruik van. Tijdens observaties werd er breed uit verteld waar 

de cliënten heen fietsten, waar men vroeger getrouwd was, waar de cliënt op school gezeten had of 

hoe te fietsen om bij een oude winkel te komen welke vroeger bijvoorbeeld van de cliënt zelf was. 

Dit zorgde voor levendige gesprekken tijdens het fietsen wat de sociale interactie verhoogde. 

Over het algemeen mag gezegd worden dat de deelnemers veelal lachend op de fiets zaten. De 
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deelnemers begonnen gesprekken over wat zij op het scherm zagen. De straten die herkend werden, 

gebouwen, vooral de herinneringen bij deze beelden vielen op. Iedere deelnemer vertelde wel iets 

uit het verleden bij punten die herkend werden.  Opmerkelijk is dat vrijwel alle deelnemers aangaven 

langer gefietst te hebben dan dat ze daadwerkelijk gedaan hadden. 

Wanneer de observaties en de interview worden vergeleken met elkaar mag er gezegd worden dat 

de observaties goed overeenkwamen met de interviews. Iedereen zei dat het fietsen met het scherm 

leuk was dit kan vergeleken worden met de gezichtsuitdrukking en het lachen.  
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Hoofdstuk 8: Discussie 
In dit hoofdstuk staat de discussie centraal. Eerst zal een conclusie getrokken worden door terug te 

kijken naar de hoofdvraag en hier een antwoord op te geven. Ook worden de resultaten van dit 

onderzoek gereflecteerd aan de hand van andere onderzoeken rondom dit thema. Tot slot worden 

de sterke en zwakke punten van dit onderzoek beschreven.  

8.1 Conclusie van dit onderzoek 
In vooronderzoek van Wolters (2014) geven professionals aan dat cliënten fietsen met Fietslabyrint 

als plezierig ervaren. Eveneens spreken professionals over een verschuiving van de sociale interactie. 

Men geeft te kennen dat de gesprekken niet zo zeer meer motiverend zijn maar meer over de 

beelden op het scherm gaan. Naast een verschuiving van de interactie geven professionals aan dat 

fietsen met Fietslabyrint als plezierig wordt ervaren, het realistisch is, voor een uitdaging zorgt, het 

tijdsbesef wegebt tijdens het fietsen en de herkenning van de beelden groot is. 

Deze claim van de verschuiving over de sociale interactie komt overeen met de bevindingen in dit 

onderzoek. Uit observaties blijkt dat cliënten veel over de omgeving spreken en werknemers van de 

dagbehandelingen geven eveneens te kennen dat dit een groot verschil is. Overige bevindingen 

welke in dit onderzoek naar voren komen worden ondersteund door het vooronderzoek. Cliënten 

ervaren fietsen met Fietslabyrint als plezierig en realistisch. Mede door de realistische beelden 

herkennen veel cliënten de omgeving wat bijdraagt aan het plezier. Hierdoor worden cliënten 

uitgedaagd om door te fietsen en raakt men het tijdsbesef kwijt. 

8.2 Sterkten en zwakten onderzoek 
Dit onderzoek heeft zoals elk ander onderzoek zijn sterkere en zwakkere punten. Deze worden 

hieronder beschreven. 

 

Sterke punten 

- Steekproefgrootte kwalitatief onderzoek: Tijdens het interviewen is een compleet beeld 

ontstaan van de beleving van de licht dementerende ouderen bij het gebruik van 

Fietslabyrint. Omdat de observaties van de ouderen vergeleken zijn met de interviews geeft 

dit een betrouwbaar beeld. Daarnaast stelt de theorie dat genoeg respondenten zijn behaald 

wanneer geen nieuwe informatie meer genoemd wordt tijdens een interview. Dit bleek bij 

de laatste interviews zeker het geval, wat aangeeft dat de geïnterviewde en geobserveerde 

doelgroep representatief is voor de licht dementerende ouderen. 

- Onderzoeksopzet kwalitatief onderzoek: Het in kaart brengen van de beleving van de licht 

dementerende ouderen is gedaan door middel van twee onderzoeksmethodieken: 

observeren en interviewen. Door beide manieren toe te passen en dus door vanuit 

verschillende oogpunten naar beleving te kijken is een zo accuraat en objectief mogelijke 

beeld geschetst van de beleving van licht dementerende ouderen.  

- Verwerking kwalitatieve gegevens: De gegevens van de interviews zijn kwantificeerbaar 

gemaakt door te turven hoe vaak een bepaald onderwerp genoemd werd. Dit maakt het 

gemakkelijk om deze resultaten te vergelijken met de resultaten van soortgelijke 

onderzoeken. Tevens zorgt dit ervoor dat vervolgonderzoek gemakkelijk op dezelfde manier 

wordt opgezet. 
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Zwakke punten 

- Steekproefgrootte cognitieve testen: Hoewel de steekproefgrootte in deze context van 

maximaal haalbare grootte was, is deze niet groot genoeg om representatief te zijn voor de 

licht dementerende oudere. De uitspraken over de cognitieve vaardigheden bij het gebruik 

van Fietslabyrint vertellen dus enkel iets over de groep waaronder de testen zijn uitgevoerd. 

Ze kunnen wel dienen als indicatie voor verder onderzoek. 

- Verschillende omstandigheden: De dagopvang van locatie 1 was op een andere manier 

ingericht als locatie. Bij locatie stond de fietsopstelling in een ruimte waar de bewoners ook 

zaten, bij locatie 2was de opstelling geplaatst in een aparte ruimte. Dit heeft mogelijk invloed 

gehad op de resultaten. 

- Planning: Het afnemen van de cognitieve testen bij de cliënten van de dagopvang van locatie 

1 heeft langer geduurd dan van tevoren bedacht was. Het programma van de dagopvang zelf 

nam vaak grote delen van de dag in beslag, waardoor het afnemen van de cognitieve testen 

vaak uitgesteld werd. Dit had als gevolg dat de beginmeting van de deelnemers over een 

aantal dagen verspreid is.  
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Hoofdstuk 9: Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt de conclusie van het complete onderzoek uitgesproken. Vervolgens worden 

ook aanbevelingen gedaan aan de hand van de resultaten van dit onderzoek.  

9.1 Conclusie 
Aan het begin van het onderzoek zijn twee hoofdvragen opgesteld. De eerste vraag luidt: Hoe 

beleven licht dementerende ouderen het fietsen met Fietslabyrint? 

Op deze vraag is geen kort antwoord mogelijk. Aan de hand van de observaties en interviews kan 

geconcludeerd worden dat het fietsen met Fietslabyrint bij licht dementerende ouderen als plezierig 

wordt ervaren.  De deelnemers vertelden veel over wat zij op het scherm zagen en wat zij hier 

allemaal herkenden. Zo werd er verteld over de kerk, de grote markt, winkelstraten, het park en het 

station. Bij het zien van deze plekken werd er niet alleen aangegeven wat de deelnemers 

daadwerkelijk op het scherm zagen maar er werd ook enthousiast verteld over de herinneringen die 

zij hierbij hadden. Tijdens de observaties werden verhalen verteld die de deelnemers nooit eerder 

verteld hadden, dit gaf de leiding te kennen.   Fietsen met fietslabyrint wordt als realistisch ervaren 

en velen hebben dan ook het gevoel echt gefietst te hebben. De deelnemers vinden het een goed 

alternatief voor het echte fietsen, wanneer men hier niet meer toe instaat is. Bij de vraag of de 

deelnemers liever fietsen op de hometrainer met het scherm of zonder het scherm geeft iedereen 

aan de voorkeur te hebben voor fietsen met het scherm; fietsen met Fietslabyrint.  

Voordat de deelnemers begonnen met fietsen kon een keuze gemaakt worden welk parcours zij 

wilden fietsen. Echter bleek uit de observaties dat over het algemeen de deelnemers meteen 

begonnen met trappen waardoor het parcours, Breda, gestart werd waar deze op dat moment op 

stond. In het parcours konden de deelnemers op verschillende momenten de keuze maken om links 

of rechts af te slaan. Uit de observaties bleek dat de meeste deelnemers dit niet deden. Het besef dat 

er een keuzemogelijkheid was, was niet aanwezig. De deelnemers werden afgeleid wanneer het 

beeld stil stond en keken weg van het scherm. Tot slot was het opvallend dat de deelnemers in de 

interviews aangaven langer gefietst te hebben dan dat zij daadwerkelijk gedaan hadden.   

 

De tweede vraag luidt: Wat doet Fietslabyrint met de cognitieve vaardigheden van licht 

dementerende ouderen? Op deze vraag volgt het antwoord nog. 

 

9.2 Aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Vaak werd gezien dat de deelnemers niet het besef hebben dat zij kunnen kiezen welke 

route zij fietsen. Zij beginnen gewoon met trappen en automatisch start dan de fietstocht die 

als eerste ingesteld staat op het scherm. Omdat bleek dat herkenning erg belangrijk was in 

het beleven van de fietstochten wordt het aangeraden de fietstocht van de plaats waarin 

fietslabyrint geplaatst is als eerste fietstocht in te stellen. In dit geval is dat de plaats Breda, 

maar voor bijvoorbeeld een zorginstelling in Leiden zou dit Leiden kunnen zijn.  

2. De keuzemogelijkheden binnen de route worden niet in alle gevallen gebruikt. Wanneer 

geen van beide knoppen worden ingedrukt om een richting te kiezen kiest de route na 20 

seconden zelf. Deze 20 seconden leken te lang te duren voor degenen die niet het besef 

hadden dat zij konden kiezen op dit moment. De deelnemers keken dan vaak weg, of om zich 

heen omdat het beeld stil stond.  
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De deelnemers die wel gebruik maakten van de keuzemogelijkheden maakten vaak snel al 

een keuze. Geen enkele deelnemer heeft daarvoor 20 seconden nodig gehad. Om deze reden 

wordt het aangeraden de tijdsduur van 20 seconden te verkorten. 

3. Vaak werd bij de deelnemers geconstateerd dat zij harder wilden trappen dan het beeld ging. 

En hoewel de snelheid waarmee de trappers bewegen wel verandert, verandert de snelheid 

waarmee de film zich afspeelt dan niet. Het zou voor de deelnemers fijner zijn wanneer dit in 

verhouding staat met elkaar. 

4. Tot slot wordt het aangeraden de afstand van de hometrainer tot het scherm groter te 

maken dan hij tot nu toe bij de proefopstellingen is geweest. Er zijn verschillende signalen 

afgegeven van deelnemers die misselijk of duizelig werden van het fietsen. Eén mogelijke 

oorzaak hiervoor is de te kleine afstand van de fiets tot het scherm. Daarom zou het beter 

zijn wanneer het scherm verder weg zou komen te staan. 
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1. Situatiebeschrijving 

1.1 Bedrijf 
Fietslabyrint is een product waarbij cliënten de mogelijkheid krijgen om te fietsen in een virtuele 

omgeving.  Het is een bedrijf dat fietsopstellingen uitleent en verkoopt aan instellingen binnen de 

gezondheidszorg. Voorbeelden zijn fysiotherapiepraktijken, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. 

1.2 Product, dienst, assortiment 
Fietslabyrint is speciaal ontwikkeld voor ouderen, mindervaliden en mensen die aan het revalideren 

zijn.  De cliënten kunnen op een veilige manier, zonder snel te hoeven anticiperen op het verkeer, 

interactief door steden en dorpen fietsen.  Er wordt gebruik gemaakt van een beeldscherm dat 

geplaatst kan worden voor een stationaire fiets en twee knoppen die op het stuur bevestigd kunnen 

worden. Door middel van deze twee knoppen kan de gebruiker gedurende de fietstocht kiezen welke 

richting hij op wil fietsen. 

1.3 Probleemstelling voor het project 
In een voorgaand project zijn de gebruikerservaringen van verschillende  professionals die 

fietslabyrint gebruiken voor hun cliënten in kaart gebracht door middel van semigestructureerde 

interviews. Naast hun eigen ervaringen is gevraagd om te beschrijven hoe hun cliënten fietslabyrint 

ervaren.   

Uit dit voorgaande project komt naar voren dat -gezien door de ogen van de professional- 

verschillende gebruikers verschillende ervaringen hebben met fietslabyrint. Maar hoe ervaren de 

ouderen zelf  het fietsen met fietslabyrint? Het lijkt erop dat dementerende ouderen een aparte  

subgroep vormen, maar is dit zo en waar dient men op te letten indien deze groep met fietslabyrint 

wil fietsen? Zal  men deze groep dan aangepaste routes moeten aanbieden en zo ja hoe dienen deze 

aangepast te worden?  

1.4 Afbakening project  
In de probleemstelling wordt gesproken over dementerende ouderen. In het project wordt gekeken 

naar licht dementerende cliënten. Wanneer de score van de MMSE test tussen de 18 en de 24 ligt, 

wordt een cliënt in dit project als licht dementerend beschouwd.  

Daarnaast worden voor dit onderzoek alleen cliënten bekeken die bij de dagopvang komen van een 

zorginstelling. 
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2. Doelstellingen 
Het in kaart brengen van de beleving  van dementerenden bij het gebruik van Fietslabyrint in een 

zorginstelling. 

Hoofddoelstelling 

Op 6 juni 2014 wordt een rapport opgeleverd aan Fietslabyrint waarin de beleving  en de cognitieve 

vaardigheden van licht dementerende ouderen bij het gebruik van Fietslabyrint in een zorginstelling 

in kaart zijn gebracht.  

 

Subdoelstellingen 

Subdoelstelling 1 Op vrijdag 14 februari 2014 is een selectie gemaakt voor deelnemende 

zorginstellingen. 

Mijlpaal 1 Op vrijdag 7 februari 2014 zijn de selectiecriteria opgesteld voor 

deelnemende zorginstellingen. 

Mijlpaal 2 Op woensdag 12 februari 2014 is inzicht verkregen in de zorginstellingen 

waarmee contacten via Avans Hogeschool bestaan. 

Mijlpaal 3 Op vrijdag 14 februari 2014 is bekeken of de mogelijke zorginstellingen 

voldoen aan de selectiecriteria.   

 

Subdoelstelling 2 Op  vrijdag 21 februari 2014 is een onderzoeksopzet gemaakt waarmee de 

beleving en de cognitieve vaardigheden van patiënten met dementie 

onderzocht kunnen worden. 

Mijlpaal 1 Op woensdag 19 februari 2014 is een literatuurstudie uitgevoerd naar het 

onderwerp dementie en beweging. 

Mijlpaal 2 Op woensdag 19 februari 2014 is een literatuurstudie gedaan naar het 

onderwerp beleving. 

Mijlpaal 3 Op vrijdag 21 februari 2014 zijn de literatuurstudies vertaald in een 

onderzoeksopzet.  

 

Subdoelstelling 3 Op donderdag 17 april 2014 is inzicht verkregen in de beleving en de 

cognitieve vaardigheden van licht dementerenden bij het gebruik van 

Fietslabyrint in één van de deelnemende zorginstellingen. 

Mijlpaal 1 Op donderdag 27 februari 2014 is kennis gemaakt met de doelgroep in de 

deelnemende zorginstelling. 

Mijlpaal 2 Op  donderdag 27 februari 2014 is de eerste proefopstelling geplaatst in één 

van de deelnemende zorginstellingen.  

Mijlpaal 3 Op donderdag 6 maart 2014 zijn de eerste cognitieve testen afgenomen bij 

de doelgroep. 

Mijlpaal 4 Op donderdag 17 april 2014 zijn voor de tweede keer cognitieve testen 

afgenomen bij de doelgroep. 

Mijlpaal 5 Op donderdag 17 april 2014 zijn de beleving en de cognitieve vaardigheden 

van licht dementerenden bij de eerste deelnemende zorginstelling in kaart 

gebracht.  

 



37 
 

Subdoelstelling 4 Op vrijdag 30 mei 2014 is inzicht verkregen in de beleving en de cognitieve 

vaardigheden van licht dementerenden bij het gebruik van Fietslabyrint in 

twee van de deelnemende zorginstellingen. 

Mijlpaal 1 Op woensdag donderdag 17 april 2014 is kennis gemaakt met de doelgroep 

in de deelnemende zorginstelling. 

Mijlpaal 2 Op  donderdag 17 april 2014 is de proefopstelling geplaatst in de tweede 

deelnemende zorginstelling. 

Mijlpaal 3 Op donderdag 17 april 2014 zijn voor de eerste keer de cognitieve testen 

afgenomen bij de doelgroep in de tweede zorginstelling. 

Mijlpaal 4 Op vrijdag 30 mei 2014 zijn voor de tweede keer de cognitieve testen 

afgenomen bij de doelgroep in de tweede zorginstelling. 

Mijlpaal 5 Op vrijdag 30 mei 2014 zijn de beleving en de cognitieve vaardigheden van 

licht dementerenden bij de tweede deelnemende zorginstelling in kaart 

gebracht.  

 

Subdoelstelling 5 Op 6 juni 2014 zal het rapport ingeleverd worden waarin de beleving  en de 

cognitieve vaardigheden van licht dementerenden bij het gebruik van 

Fietslabyrint in een zorginstelling in kaart zijn gebracht.   
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3. Relevante documenten 
 

 Wolters, F. (2014). Beleving bij het fietsen in een virtuele omgeving. Avans Hogeschool, 
Lichtenvoorde.  
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4. Werkzaamheden  
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden per subdoel besproken. Door deze werkzaamheden uit 

te voeren worden de mijlpalen en uiteindelijk de subdoelen behaald. 

 

Subdoelstelling 1: Op vrijdag 14 februari 2014 is een selectie gemaakt voor deelnemende 

zorginstellingen. 

Activiteiten 

– Selectiecriteria voor deelnemende zorginstellingen opstellen; 

– De beheerder van de stage-adressen, die Avans Hogeschool gebruikt, vragen om een lijst van 

zorginstellingen waar mogelijk medewerking zou worden verleend; 

– Bekijken of de mogelijke aan de selectiecriteria voldoen. 

 

Subdoelstelling 2: Op  vrijdag 21 februari 2014 is een onderzoeksopzet gemaakt waarmee de beleving 

van patiënten met dementie onderzocht kan worden. 

 Activiteiten: 

– Literatuurstudie doen naar het onderwerp dementie en beweging; 

– Literatuurstudie doen naar het onderwerp beleving; 

– Literatuurstudies verwerken in een onderzoeksopzet. 

 

Subdoelstelling 3: Op donderdag 17 april 2014 is inzicht verkregen in de beleving en de cognitieve 

vaardigheden van licht dementerenden bij het gebruik van Fietslabyrint in één van de deelnemende 

zorginstellingen. 

Activiteiten: 

– Kennismaken met de doelgroep in de deelnemende zorginstelling; 

– Proefopstelling van Fietslabyrint plaatsen in de deelnemende zorginstelling; 

– De doelgroep zes weken observeren tijdens het gebruiken van Fietslabyrint; 

– Cognitieve testen afnemen; 

– De beleving van licht dementerenden bij de eerst deelnemende zorginstelling in kaart 

brengen.  

 

Subdoelstelling 4: Op vrijdag 30 mei 2014 is inzicht verkregen in de beleving en de cognitieve 

vaardigheden van licht dementerenden bij het gebruik van Fietslabyrint in twee van de deelnemende 

zorginstellingen. 

– Kennismaken met de doelgroep in de deelnemende zorginstelling; 

– Proefopstelling van Fietslabyrint plaatsen in de deelnemende zorginstelling; 

– De doelgroep zes weken observeren tijdens het gebruiken van Fietslabyrint; 

– Cognitieve testen afnemen; 

– De beleving van licht dementerenden bij de tweede deelnemende zorginstelling in kaart 

brengen.  

  

Subdoelstelling 5: Op 6 juni 2014 zal het rapport ingeleverd worden waarin de beleving van licht 

dementerenden bij het gebruik van Fietslabyrint in een zorginstelling in kaart is gebracht. 

Activiteiten: 

– Resultaten verwerken; 

– Rapport schrijven.   
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5. Eisen ten aanzien van de kwaliteit 
Externe voorwaarden 

 Het product dient de opdrachtgever inzichten te geven over de toepasbaarheid van 

fietslabyrint op mensen met dementie. 

 Het product dient rekening te houden met de beperkingen van de opdrachtgever. 

 

Functionele eisen 

 Het eindproduct moet op de juiste manier worden overgebracht naar de 

opdrachtgever. 

 Het eindproduct moet de uitkomsten weergeven van dementerenden van alle 

verschillende gradaties.  

 Fietslabyrint moet op verschillende locaties geobserveerd worden.  

 De literatuurlijst is opgesteld volgens de APA-stijl. 

 Door middel van het adviesrapport moet het advies uitgevoerd kunnen worden. 

 

Bedrijfseigen beperkingen 

 Er is geen bedrijfseigen budget. 

 Er is geen bedrijfseigen verslagopbouw. 

 

Risicoanalyse 

 Ziekte van projectleden of opdracht gevers. 

 De deadline van een (tussen)product wordt niet behaald. 

 Het is niet mogelijk om genoeg test adressen te vinden. 

 De film route van Breda is niet op tijd gemaakt. 
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6. Kwaliteitscontrole 
Om tot een goed resultaat te komen moeten de processen tot het uiteindelijke product soepel 

verlopen. Foute beslissingen of achterstanden moeten worden voorkomen. Een juiste 

kwaliteitsbewaking is daarom essentieel. De kwaliteitsbewaking van dit project wordt in dit 

hoofdstuk beschreven. 

 

De kwaliteitsbewaker, Loni Schuurmans, zal er op toezien dat alle werkzaamheden binnen de 

geplande tijd en binnen het geplande budget uitgevoerd worden. Deze controle wordt uitgevoerd 

tijdens de wekelijkse bijeenkomst en tijdens tussentijdse overlegmomenten. 

 

Deze controle vindt onder andere plaats door de mijlpalen. Van elk mijlpaalproduct wordt de 

opdrachtgever op de hoogte gesteld. Als een mijlpaal niet gehaald wordt, kan de opdrachtgever de 

keuze maken om het project te beëindigen. In dat geval is sprake van een ‘NO GO’  beslissing.  

 

Ook houdt begeleider van projectgroep, Inge Logghe, goed in de gaten of het project volgens plan 

verloopt. Zo kan zij waar nodig ingrijpen.  
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7. Planning 
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8. Kosten 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende vormen van kosten die gespendeerd worden aan het project 

besproken worden. 

8.1 Kosten budget 
Voor dit project is in principe geen budget beschikbaar gesteld. Het onderzoek en de oplossingen 

zullen dus zonder geld opgezet moeten worden. 

8.2 Kosten arbeid 
Het aantal uur dat in het totaal aan het project besteed zal worden is te zien in onderstaande tabel. 

De projectleden zijn drie dagen per week bezig met het project, wat gelijk staat aan 24 uur.  

Er is uitgegaan van 17 actieve projectweken. 

 

 Aantal uren per week: Aantal uren totaal: 

Maaike van Gils 24 408 

Loni Schuurmans 24 408 

Freek Wolters 24 408 

Totaal 72 1224 

 

In het totaal zal er dus 1241 uur aan het project worden besteed. Deze planning van kosten wordt 

bewaakt door de projectleider. 
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9. Organisatie 
Voor een goede projectverloop is ook een goede organisatie nodig. In dit hoofdstuk wordt de 

organisatie van de projectgroep behandeld. De samenstelling van de projectgroep staat beschreven 

in paragraaf 1. De benodigde taakverdeling die de verwachting per persoon representeert is te 

vinden in paragraaf 2. Hoe alles binnen de groep gecommuniceerd wordt staat in paragraaf 3. 

9.1 Samenstelling projectgroep 
De projectgroep bestaat uit de volgende leden: 

1. Maaike van Gils 

2. Loni Schuurmans 

3. Freek Wolters 

 

9.2 Taakverdeling 

Om het project goed te laten verlopen heeft iedereen een taak of meerdere taken. Deze taken staan 

hieronder weergegeven 

 

Loni Schuurmans 

 

Werkruimtebeheerder 

(Zorgt ervoor dat de online werkruimte 

overzichtelijk en compleet is) 

 

Loni Schuurmans 

 

Kwaliteitsbewaker 

(Bewaakt de kwaliteit en zorgt ervoor dat 

iedereen zijn werk goed verzorgt en alles 

compleet is) 

Maaike van Gils  

 

Notulist 

(Is verantwoordelijk voor het maken van de 

notulen tijdens de vergaderingen en moet dit 

doorspelen aan de rest van de groep) 

 

 

Freek Wolters 

 

Projectleider 

(is verantwoordelijk voor een goed verloop 

van het project) 

 

Contactpersoon 

(Houdt contact met het bedrijf om afspraken 

te maken en te mailen voor vragen) 

 

9.3 Overlegvorm en taken 
De voornaamste overlegvorm is de wekelijkse bijeenkomst op dinsdagochtend. Hierin worden de 

belangrijkste punten besproken en afspraken gemaakt. Elke week wordt  dezelfde rolverdeling wat 

betreft projectleider en notulist gebruikt. 

 

Ook zal er regelmatig onderling overlegd worden tussen de leden van de projectgroep wanneer er 

problemen of onduidelijkheden zijn. 
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10. Informatie 
Wekelijks worden er op maandag en woensdag colleges gegeven over onderwerpen binnen de minor 

active ageing. De informatie die wordt verkregen kan mogelijk gebruikt worden tijdens het project.  

Wekelijks wordt op woensdag informatie uitgewisseld met de andere projectgroepen binnen de 

minorgroep.  In deze les zullen mogelijk ideeën van de leraar of de medestudenten genoemd 

worden, die in het project verwerkt kunnen worden. 

 

Na acht weken vindt een tussenpresentatie plaats. Op deze manier zal de begeleiding vanuit school 

en vanuit het bedrijf op de hoogte gebracht worden over de vooruitgang en de mijlpaalproducten die 

opgeleverd zijn. Op dit moment kunnen waar nodig  fouten opgemerkt en bijgestuurd worden.  

 

De opgebrachte informatie zal op het projectkantoor op Dropbox worden opgeslagen. Alle 

projectleden zullen bevoegd zijn om hierin dingen op te slaan en te wijzigen. De kwaliteitsbewaker 

zal ervoor zorgen dat het projectkantoor geordend blijft en zal onderdelen toevoegen wanneer deze 

ontbreken. 
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Bijlage 2: Testen 
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Bijlage 3: Observatielijst 
 

Actie Scherm Omgeving Omschrijving. 
Gezicht.  

Gillen.    

Gezichtsuitdrukking    
Lachen    

Wegkijken    
Sociale interactie  

p.p zoekt contact    

p.p wordt benaderd.    
Gesprek gaat over 
scherm 

   

Gesprek gaat over 
omgeving. 

   

Gesprek gaat over, 
anders namelijk:  

   

Lichaamshouding. 

Opspringen    
Stoppen met 
trappen 

   

Achteruit trappen    

Verstijven    
Sneller trappen    

Stopt niet met 
trappen bij einde 
route. 

   

Besef 

Tijdsbesef    

Herkenning    
Herbeleving    

Keuzemogelijkheden.    
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Bijlage 4: Vragenlijst interview 
 

1. Wat heeft u zojuist gedaan? 

2. U heeft nu … minuten gefietst, had u het idee dat het langer of korter duurde? 

3. Hoe vond u het fietsen met Fietslabyrint? 

4. Was het realistisch? (afhankelijk van de cliënt) 

5. Heeft u het gevoel weer écht gefietst te hebben? 

6. Wat heeft u gezien? 

 Heeft u iets herkend? 

 Zag u dingen van vroeger terug? 

7. Had u bepaalde punten in de route voor ogen om te bereiken? 

8. Heeft u alle punten gehaald die u in gedachten had? 

9. Werd u uitgedaagd om door te blijven fietsen?  

 Waarom, waardoor 

10. Zou u nog langer door willen fietsen? 

11. Hoe vond u het om te kiezen binnen de routes(bijvoorbeeld binnen Breda)? 

12. Heeft u veel verschillende routes(bijvoorbeeld Breda, Amsterdam, Rotterdam, Leiden etc.) 

gefietst de afgelopen keren? 

 Kiezen ze er zelf voor? 

 Waarom kiezen ze voor verschillende steden/vormen (waterfietsen of door steden) 

13. Vond u het leuker dan fietsen op een normale fiets? Wat was het grootste verschil? 

Hometrainer/Fietslabyrint. 

14. Had u een doel voor ogen die u wilde bereiken tijdens het fietsen. 

15. Als u zou mogen kiezen tussen fietsen met fietslabyrint en fietsen zonder het scherm van 

fietslabyrint wat zou u dan kiezen? 
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Bijlage 6: Coderingen 
 

Herinnering activiteit  

 Besef Tijd  

 Ervaring Plezier  

 Herkenning Stad  

 Herkenning Straat  

 Herkenning algemeen  

 Herbeleving  

 Realistisch  

 Algemeen besef  

 Besef keuze parcours  

 Besef keuze Route in parcours  

 Besef keuze Doel in parcours  

 Uitdaging  

 Voorkeur Fietslabyrint  

 Afleiding  

 Virtual reality versus reality 
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Bijlage 7: Turflijst observatie locatie 1 
 

Tabel 1: turflijst observatie locatie 1 

Actie 

Scherm  Omgeving 

Positief  Negatief Positief Negatief 

Gezicht 

Gillen         

Gezichtsuitdrukking IIIIII       

Lachen IIII   I   

Wegkijken     IIIII I 

Sociale interactie 

Pp zoekt contact IIIIII       

PP wordt benaderd II       

Gesprek gaat over scherm IIIIII       

Gesprek gaat over omgeving         

Gesprek gaat over anders, namelijk III       

Lichaamshouding 

Opspringen         

Stoppen met trappen I* IIIII     

Achteruit trappen         

Verstijven   I     

Sneller trappen I       

Stopt niet met trappen bij einde route I       

Besef 

Tijdsbesef         

Herkenning III       

Herbeleving         

Keuzemogelijkheden II IIII     
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Bijlage 8: Turflijst locatie 1  

Tabel 2 Turflijst per proefpersoon locatie 1. 

Proefpersoon nummers Pp nr. 5 Pp nr. 4 Pp nr. 3 Pp nr. 7 Pp nr. 8 Pp nr. 9 

Labels  Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief 

 Herinnering activiteit 1   1   1   1   1   1   

Besef Tijd 1       1   1     1 1   

Besef keuze Route in parcours   1           1     2   

Besef keuze Doel in parcours     1                 1 

Besef keuze parcours         1             1 

Ervaring Plezier 1   2   2   2   1   2   

Realistisch 1       1   1   1   1   

Herbeleving 1 1 1   1   3   1   1   

Algemeen besef   2 1 1                 

Herkenning Algemeen   1 2       1   1   2   

Herkenning Straat     2       1       3   

Herkenning Stad     2   1       2       

Uitdaging   1     2               

Voorkeur FL 1   1 1 3   1   1 1 1   
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Tabel 3 Turflijst totaal locatie 1 

Labels Positief Negatief 

Ervaring Plezier 10 0 

Herbeleving 8 1 

Voorkeur FL 8 2 

Herinnering activiteit 6 0 

Herkenning Algemeen 6 1 

Herkenning Straat 6 0 

Realistisch 5 0 

Herkenning Stad 5 0 

Besef Tijd 4 1 

Besef keuze Route in parcours 2 2 

Uitdaging 2 1 

Besef keuze Doel in parcours 1 1 

Besef keuze parcours 1 1 

Algemeen besef 1 3 
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Bijlage 9: Turflijst observatie locatie 1 
 

Tabel 4: turflijst observatie locatie 2 

Actie 

Scherm  Omgeving 

Positief  Negatief Positief Negatief 

Gezicht 

Gillen         

Gezichtsuitdrukking IIIIIIII       

Lachen IIIIIII       

Wegkijken IIII II     

Sociale interactie 

Pp zoekt contact IIIIIII       

PP wordt benaderd II       

Gesprek gaat over scherm IIIIIIII       

Gesprek gaat over omgeving         

Gesprek gaat over anders, namelijk IIII       

Lichaamshouding 

Opspringen         

Stoppen met trappen I III     

Achteruit trappen         

Verstijven         

Sneller trappen II II     

Stopt niet met trappen bij einde route IIII       

Besef 

Tijdsbesef         

Herkenning II       

Herbeleving         

Keuzemogelijkheden IIIII I   II 
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Bijlage 10: Turflijst interview locatie 2 
 

Tabel 5 Turflijst per proefpersoon locatie 2. 

Proefpersoon 
nummers 13 20 15 14 18 16 19 21 

  Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief 

Labels                                 

Herinnering 
activiteit 1   1   1   1   1   1   1   1   

Besef Tijd 1     1     1       2           

Besef keuze 
Route in 
parcours         1   1       1       1 1 

Besef keuze 
Doel in 
parcours 1 1     1     1     1           

Besef keuze 
parcours 1       1   1   1   1   1       

Ervaring 
Plezier 1   1   1   1   1   1   1   1   

Realistisch     1   1   1   1       1   1   

Herbeleving 1       1       1       1       

Algemeen 
besef       1                     1   

Herkenning 
Algemeen     1   1   2   1       1       

Herkenning 
Straat 1                           1   

Herkenning 
Stad 1     1 1   1       1     1 1   

Uitdaging 1     1       1     1   1       

Voorkeur FL 1   1   1       1   1   1   1   
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Tabel 6 Turflijst totaal locatie 2. 

Codering Positief Negatief 

Herinnering activiteit 8 0 

Ervaring Plezier 8 0 

Voorkeur FL 7 0 

Besef keuze parcours 6 0 

Realistisch 6 0 

Herkenning Algemeen 6 0 

Herkenning Stad 5 2 

Besef Tijd 4 1 

Besef keuze Route in parcours 4 1 

Herbeleving 4 0 

Besef keuze Doel in parcours 3 2 

Uitdaging 3 2 

Herkenning Straat 2 0 

Algemeen besef 1 1 
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Bijlage 11: Gelabelde en gecodeerde transcripten 
 

Proefpersoon nummer: 3 

Loni: 
Wat heeft u net gedaan? 

Respondent: 
Gefietst 

 
Herinnering activiteit  

Loni: 
U heeft net 15 minuten op de 
fiets gezeten. 

Respondent: 
Hoeveel? 

 

Loni: 
15 minuten 

Respondent: 
Niet langer? 

 
Besef Tijd (+) 

Loni: 
Niet langer nee. Dacht u dat het 
langer duurde? 

Respondent: 
Ja 

 
Besef Tijd (+) 
 

Loni: 
En hoe vond u het om zo te 
fietsen met het scherm? 

Respondent: 
Met het scherm? Ja best mooi. 

 
Ervaring Plezier (+) 

Loni: 
Was het realistisch? Is het net als 
echt fietsen? 

Respondent: 
Ja 

 
Realistisch (+) 
Herbeleving (+) 

Loni: 
Het is wel vergelijkbaar? 

Respondent: 
Ja 

 
Herbeleving (+) 

Loni: 
Had u het gevoel dat u ook weer 
echt gefietst had? 

Respondent: 
Nou, nee. (zegt vervolgens iets 
maar kan niet verstaan wat) 

 
Herbeleving (-) 

Loni: 
Wat heeft u allemaal gezien op 
het scherm? 

Respondent: 
Veel mensen die op de fiets 
zaten. 

 
Algemeen besef (-) 

Loni: 
Heeft u ook dingen herkend op de 
beelden? 

Respondent: 
Ik, nee. 

 
Herkenning algemeen (-) 

Loni: 
Toen u aan het fietsen was had u 
een bepaalde route voor ogen 
waar u naar toe wilde fietsen? 

Respondent: 
Ik dacht naar Maastricht maar.. 

 

Loni: 
Ja dat is heel goed. Maar wilde u 
binnen Maastricht ergens heen of 
bent u maar gewoon gaan 
fietsen? 

Respondent: 
Gewoon gaan fietsen. 

 
Besef keuze Route in 
parcours (-) 

Loni: 
Werd u met het scherm 
uitgedaagd om door te gaan met 
het fietsen? 

Respondent:  
Nee, weit zat. 

 
Uitdaging (-) 

Maaike: 
Maar als het scherm er niet had 
gestaan, had u dan net zo lang 
gefietst of was u dan eerder 
gestopt met fietsen? 

Respondent: 
Net zo lang. 

 
Uitdaging (-) 

Loni: Respondent:  
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Had u nog langer door willen 
fietsen? 

Ikke? Nee. Uitdaging (-) 

Loni: 
Nee, was het goed zo? 

Respondent: 
Ja hoor. 

 

Loni: 
U heeft net een route gefietst 
door Maastricht (Respondent: 
"Ja"), heeft u ook wel eens andere 
plaatsen gedaan op het scherm? 

Respondent: 
Nee 

 
Algemeen besef (-) 

Loni: 
Nee, geen andere routes dan 
Maastricht? 

Respondent: 
Nee ook niet. 

 
Algemeen besef (-) 

Loni: 
Ook niet gedaan, oke. 

  

Maaike: 
Was het de eerste keer dat u op 
de fiets zat hier? 

Respondent: 
Ja, de eerste keer. 

 
Algemeen besef (-) 

Loni: 
En heeft u ook wel eens gefietst 
met gewoon een hometrainer 
zonder een scherm ervoor? 

Respondent: 
Zonder scherm. 

 

Loni: 
Ja, en wat vond u dan leuker als u 
mocht kiezen? Met scherm of 
zonder? 

Respondent: 
Maakt me niks uit. 

 
Voorkeur FL (-) 

Loni: 
Maakt u niks uit? Oke 
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Proefpersoon nummer: 4 

Maaike: 
Zo, wat heeft u daar net gedaan? 

Respondent: 
Gefietst. 

 
Herkenning activiteit 

Maaike: 
Dat klopt. 

Respondent: 
Lacht, en zegt lachend: wielrennen 

 

Maaike: 
Wielrennen, zo hard? 
Heeft u.. u heeft net 15 minuten 
gefietst dacht u dat het langer 
was of korter? 

Respondent: 
Dat weet ik niet hoor. 

 
Algemeen besef (-) 

Maaike: 
Of dacht u ook wel dat het 15 
minuten was? 

Respondent: 
Ja denk het wel hè, 15 minuten. 

 

Maaike: 
En hoe vond u het? 

Respondent: 
Ja ik vond het leuk. 

 
Ervaring Plezier 

Maaike: 
Ja? Oke. En wat vond u vooral 
leuk? 

Respondent: 
Dat je allemaal de straten ziet zo 
waar je nooit komt. 

 
Herkenning (+) 

Maaike: 
En had u een beetje een doel 
waar u naartoe wilde fietsen? 

Respondent: 
Nee dat niet. Ik vind het 
Valkenberg altijd leuk daar deden 
we de jongens ook altijd afspreken 

 
Besef keuze Doel in 
parcours (-) 

Maaike: 
Ja, stiekem. 
[Er wordt gelachen] 

   

Maaike: 
Had u een beetje het gevoel dat 
u echt gefietst had? 

Respondent: 
Ja natuurlijk. 

 
Herbeleving (+) 

Maaike: 
En heeft u punten gezien in de 
route waarvan u dacht die wil ik 
wel tegen komen op de fiets? 

Respondent: 
Nou niet op gelet. 

 

Maaike: 
Niet op gelet, gewoon lekker 
gaan fietsen? 
En waar heeft u net gefietst? 

Respondent: 
Bij de Valkenberg daar, hier de 
straat.... 

 
Herkenning Straat  

Maaike: 
En welke stad was dat? 

Respondent: 
Breda 

 
Herkenning Stad 

Maaike: 
Oh..? [Respondent lacht] Een 
beetje pesten hè. 
En u bent gestopt met fietsen. 
Waarom was u gestopt? 

Respondent: 
Ik had geen zin meer. 

 

Maaike: 
U had geen zin meer, oké. Nou 
dat mag. 

Respondent: 
Ik had toch gefietst. 

 

Maaike: 
En heeft u al vaker op deze fiets 
gezeten? 

Respondent: 
Ik heb er wel eens een keer op 
gezeten dacht ik ja. 

 
Algemeen besef (+) 

Maaike: Respondent:  
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En heeft u dan een andere route 
gefietst of ook in Breda? 

Ook in Breda. Oh die Bredase 
meisjes [respondent lacht] 

Besef keuze parcours (-) 

Maaike: 
En als u nou mocht kiezen hè. 
Zonder scherm of met scherm? 

Respondent: 
Oh maakt niet uit. Als er het 
scherm staat en ik wil het niet zien 
kijk ik ergens anders. 

 
Voorkeur FL (-) 

Freek: 
En heeft u veel herkend op de 
route? 

Respondent: 
Jawel, ik ben in Breda geboren dus 
ik ken Breda wel goed hier hè. 

 
Herkenning Stad 

Freek: 
En wat voor dingen heeft u 
allemaal gezien dan wat u zag? 

Respondent: 
De Veemarktstraat en het 
Valkenberg, daar spraken we met 
de jongens altijd af bij het 
Valkenberg. En ik weet da nog 
goed, dan kwam mijn moeder me 
achterna en dat wist ik niet. 
Potteverdikke en dan kreeg ik 
opeens een paar petsen "en nou 
naar huis". Want we mochten niet 
met jongens mee maar waarvoor 
dat zeiden ze niet hè. Ze hebben 
ons vroeger heel dom gehouden. 

 
Herkenning algemeen 

Freek: 
Maar heeft u ook wel eens op 
een fiets gefietst hier, op zo'n 
hometrainer zonder scherm? 

Respondent: 
Nee, ik heb hier nog wel een keer 
gefietst maar met scherm dat 
weet ik niet meer hoor. Ben 
vergeetachtig. 

 
 
Algemeen besef (±) 

Freek: 
Maar als u dan zou mogen kiezen 
tussen fietsen met of zonder 
scherm? 

Respondent: 
Met scherm vind ik wel leuker met 
al die oude straatjes hè. 

 
Ervaring Plezier 
Voorkeur FL (+) 
Herkenning Straat 

 

  



61 
 

Proefpersoon nummer 5 

Vraag  Antwoord Label 

Maaike:  
Wat heeft u net gedaan? 

Gefietst. Maar ik weet niet 
waar hoor. 

Herinnering activiteit  

Maaike: 
Nee? oh. En hoe lang heeft u 
ongeveer gefietst denkt u? 

5 minuten. 
 

Besef tijd 

Maaike: 
Het was toch iets langer. Het 
was toch bijna 10 minuten. 

Was het bijna 10 minuten? Ik 
wist niet dat.. [respondent 
lacht] 

Besef tijd 

Maaike: 
En wat vond u er van? Van het 
fietsen? 

Ik heb fietsen altijd leuk 
gevonden. 

 

Maaike: 
En vond u het een beetje 
realistisch, alsof u op een echte 
fiets zat? 

Ja... Ja.... Rechts rijden toch? 
 

Realistisch 
 

Maaike: 
Ja, maar had u het idee alsof u 
op een echte fiets zat? 

Een echte fiets? Ja, ik vind het 
wel. En het heeft me geleerd 
dat ik niet meer hard kan rijden 
en niet meer lang kan rijden 
(zei ze lachend). 

Realistisch 
 

Freek: 
Maar de beelden waren wel 
echt? De beelden die u gezien 
heeft. 

Ja. Ik vond het erg leuk 
 

Realistisch/ 
Ervaring plezier 
 

Maaike: 
En herkende u ook dingetjes 
die u zag? 

Sommige dingen wel, maar ik 
kom hier niet vandaan. Ik kom 
uit Den Haag. Daar weet je de 
weg natuurlijk. 

Herkenning stad 

Maaike: 
Weet u nog welke route u 
gefietst heeft hier? In welke 
stad? 

[schud nee] 
Door de stad toch? 
 

Herinnering activiteit/ 
Herkenning Stad 
 

Maaike: 
En, toen u fietste bent u toen 
gewoon lekker gaan fietsen? Of 
had u wel een beetje het idee 
waar u naartoe wilde? 

Nee ik dacht. Nou eigenlijk wel 
in Breda hoor. En daar weet ik 
verder de weg niet. 
 

Herinnering activiteit/ 
Herkenning Stad 
 

Maaike: 
Maar dat klopt. U heeft 
inderdaad in Breda gefietst. 

Ja. 
 

 

Maaike: 
En als u nou kunt kiezen op die 
fiets met scherm of op die fiets 
zonder scherm, wat zou u dan 
het liefste willen? 

Op wat voor scherm? 
 

 

Freek: 
Heeft u hiervoor wel eens 
eerder op zo'n hometrainer 

Nou ja, dat heb ik een keer 
gedaan. Of twee keer geloof ik. 
 

Algemeen besef 
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gefietst hier? 

Freek: 
Maar heeft u ook al eens 
gefietst zonder de film? 

Nee. Algemeen besef 

Freek: 
Maar stel, de film was er niet. 
Zou u dan net zo lang fietsen 
denkt u? 

Ik denk het niet. Voorkeur FL 

Freek: 
En zou u dan ook eerder gaan 
fietsen? 

Nee. Voorkeur FL 

Freek: 
Dus het scherm heeft wel iets 
meer... 

Ik vind dat scherm wel heel erg 
leuk. Ja dat je dan ziet waar je 
zit. En mensen ziet lopen. 

Ervaring plezier/ 
Voorkeur FL 
 

Freek: 
En wat vind u er verder zo leuk 
aan dan? 

Nou ik heb geen leuke vent 
gezien. 

 

Freek: 
Maar door dat scherm zou u 
wel eerder gaan fietsen? 

Ja. Uitdaging 

Freek: 
Dus het was wel een beetje 
uitnodigend? 

Ja. Uitdaging 

Freek: 
En werd u dan ook uitgedaagd 
om langer te gaan fietsen, om 
net effe iets meer te zien? 

Ja. Uitdaging 

Maaike: 
En heeft u ook andere routes al 
gezien op deze fiets? 

Eh ja.. Ik ben ook zeer ver 
geweest. Berlijn, kan dat? 
 

Besef keuze route parcours 

Maaike & Freek: 
Dat kan. 

Daar ben ik ook geweest een 
keer. 

 

Maaike: 
Zo kom je nog eens ergens. 

Maar ik ben daar ook echt 
geweest. Maar al eerder ook 
gefietst. 

 

Loni: 
Had u dat zelf uitgekozen dat u 
naar Berlijn wilde? 

Eh.. Naar Berlijn ja, toen had ik 
nog een man en dan deden we 
dat gewoon. 
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Proefpersoon nummer: 6 

Maaike: 
Zo en wat heeft u daar net 
gedaan? 

Respondent: 
Ja gefietst hè en niet te weinig. 

 
Herkenning activiteit 

Maaike: 
Hoe lang denkt u ongeveer 
gefietst te hebben? 

Respondent: 
Ik heb geen flauw idee. 

 
Besef Tijd (+) 

Maaike: 
En als u dan mag gokken? 
Freek: 
10 minuten, een kwartier, een 
half uur? 
Maaike: 
5 minuten, 10 minuten? 

Respondent: 
Ja, een kwartier zeg maar. 

 
Besef Tijd 

Maaike: 
Oke, en hoe vond u het? 

Respondent: 
Ja wel goed. Vroeger altijd heel 
veel gefietst dus dat blijft er toch 
in zitten. Maar ja nu met mijn 
hondje is het meer lopen als 
fietsen. 

 
Ervaring Plezier 
Herbeleving (+) 

Maaike: 
Nou is ook lekker toch? 

Respondent: 
Ja en mijn man heb ik helaas niet 
meer, die is toen overleden dus 
nu doe ik het met mijn hondje 
dus da's tig keer op een dag weg. 

 

Maaike: 
Komt u toch even buiten hè? 

Respondent: 
Het is niet echt lopen maar het 
ritme zit er in. 

 

Freek: 
Maar vond u het wel leuk om hier 
te fietsen met de film? 

Respondent: 
Jawel. 

 
Ervaring Plezier 

Freek: 
Maar wat vond u dan vooral 
leuk? 

Respondent: 
Nou je ziet alle mensen dan weer. 
Ik kom nu zo makkelijk de 
binnenstad niet meer in omdat ik 
op de Argusvlinder woon. Dus 
zodoende, dat je toch al die 
punten weer eens ziet.  
Omdat we toen ook in de horeca, 
een café hadden dat scheelt ook 
al weer veel en dan zie je al die 
punten toch weer terug. 

 
Herkenning algemeen 
 
 
 
Herkenning Straat 

Maaike: 
Maar u heeft wel veel herkend? 

Respondent: 
Ja 

 
Herkenning algemeen 

Maaike: 
En leek het een beetje op een 
echte fiets? 

Respondent: 
Ja fietsen doe ik nou niet meer. 
Toen mijn man er nog was gingen 
we altijd door de bossen heen en 
overal hebben we toen gezeten. 
Maar ja die was er toen helaas 
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niet meer en ik kan niet met mijn 
hondje in een mandje te zetten, 
van ga even mee. Dat doe ik dus 
niet dat vind ik zielig. En je hebt 
er ook wat die het naast de fiets 
laten lopen, nou daar krijg ik 
kippenvel van. En zodoende is het 
allemaal veranderd. 

Freek: 
Maar het fietsen zo voor de film, 
leek dat een beetje als echt 
fietsen? 

Respondent: 
Jawel. 

 
Realistisch (+) 

Freek: 
De beelden waren wel 
realistisch? 

Respondent: 
Vroeger hebben wij altijd heel 
veel gefietst met mijn man en ik 
toen. En ik zei al die is er niet 
meer en dan houdt het op. 

 

Freek: 
Maar wat u net gedaan heeft zo 
fietsen op een hometrainer met 
zo'n.... 

Respondent: 
Ja dat vind ik wel leuk. 

 
Ervaring Plezier 

Freek: 
Maar dat leek wel echt als écht 
fietsen? 

Respondent: 
Jawel. Wij hebben heel veel 
gefietst. Ik zei al toen mijn man 
nog leefde gingen we door de 
bossen en dan zelfs nog een 
lekker pint pakken. 

 
Herbeleving (+) 

Maaike: 
En heeft u al vaker op deze fiets 
gefietst? 

Respondent: 
Ja volgens mij... Ja, je bent al een 
keer meer geweest. Bekende 
gezichten. Maar ja, dat staat me 
nog wel bij. Maar het was wel 
leuk eventjes (respondent bedoelt 
het fietsen). Eventjes de beentjes 
los gooien. Dansen doen we ook 
niet meer dus dat is ook al 
afgelopen. 

 
 

Maaike: 
Had u een beetje en route in 
gedachten waar u naartoe wilde 
fietsen? 

Respondent: 
Nou nee ja, je hebt allemaal 
punten en dat herken je helemaal 
en daar zit je van te genieten 
eigenlijk. Omdat je er niet meer 
komt. Ja wat moet ik nou nog in 
de binnenstad, daar kom ik toch 
niet. En het hondje mee te 
nemen. Ik doe geen auto rijden 
en fiets niet meer. Alles met de 
voet 

 
Besef keuze Doel in 
parcours (-) 
Ervaring Plezier 
Herkenning Straat 
Herbeleving (+) 

Maaike: 
En lopen is een beetje ver hè? 
Laatste vraag, en als u nou mocht 

Respondent: 
Oh dat maakt mij niet uit. Maar 
het zijn allemaal bekende punten 

 
Voorkeur FL (±) 
Herkenning Straat  
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kiezen hè. Op die fiets. Met of 
zonder film, wat zou u leuker 
vinden? 

in de binnenstad.  

Maaike: 
Maar als die uit zou staan zodat u 
het allemaal niet meer kon zien. 
Zou u dan ook nog willen fietsen? 

Respondent: 
 Oh dat zou mij niet uit maken. Ik 
vind het helemaal geen 
probleem. Mocht het zijn dat.... 

 
Voorkeur FL (±) 
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Proefpersoon nummer: 7 

Loni: 
Wat heeft u net gedaan? 

Respondent: 
Gefietst.  Zo ver ben ik nou ook 
nog weg hoor! 
 (respondent lacht) 

 
Herkenning activiteit. (+) 

Loni: 
Hoelang denk u dat u op de 
fietst heeft gezeten? 

 
Twintig minuten ongeveer. 

 
Besef Tijd(-) 

Loni: 
Hoe vond u het fietsen zo met 
het scherm. 

 
Dat doe ik al ander half jaar 
hier onderhand.  

 

Loni: 
Wat vind u daar van? 

 
Wel gezellig, je blijft een beetje 
bij he. Want ik ben in het 
Liesbos begonnen dit is het 
tweede stekkie hier. 

 
Ervaring plezier. 

Loni: 
En vond u de beelden een 
beetje realistisch? 

 
Ja het is gewoon een oude stad 
he. Ik heb in Leiden gewoond 
he dat is ook zoiets. Ook een 
oude stad met zeven singels. 

 
Realistisch (+) 
Herkenning Algemeen (+) 

Freek: 
Had u het gevoel dat u weer 
echt aan het fietsen was 

 
Ja tuurlijk dat voel je he. ( 
respondent lacht) 

 
Herbeleving (+) 

Freek: 
Leek het ook op echt fietsen 
buiten, wat u vroeger ook 
gedaan heeft.  

 
Dat weet ik niet hoor hoelang ik 
gefietst heb. Dat is niet te 
tellen. 

 

Loni: 
Wat heeft u allemaal gezien op 
het scherm. 

 
Van alles uit de oude stad. Dat 
kan ik niet meer onthouden 
hoor. Mijn geheugen is niet 
meer zo goed. 

 
Herkenning algemeen 

Loni: 
Weet u nog in welke stad u 
gefietst heeft. 

 
In Breda geloof ik. 

 
Herkenning stad (+) 

Loni: 
Heeft u ook wel eens ergens 
anders dan in Breda gefietst. 
Want je hebt verschillende 
routes op het scherm. 

 
Ach mens. Ik heb zelf een fietst 
gehad. Maar daar kan ik nu niet 
meer op zitten. 

 

Freek: 
Maar heeft u hier op dit scherm 
ook wel eens ergens anders 
gefietst. Een andere stad. 

 
Nee, alleen in Leiden. Hier heb 
ik niet meer gefietst. 

 

Freek: 
Sinds u hier nu komt he, 

 
Sinds ik hier kom ben ik al oud. 
Na mijn pensioen. 

 

Freek: 
Maar u heeft wel eens op die 

 
Ja. 
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hometrainer gezeten he?  
 

Freek: 
Heeft u toen andere films 
gezien dan Breda. 

 
Ja die hebben ze ook wel gehad 
geloof ik. Groningen en 
Maastricht. 

 
 
Herkenning stad (+) 

Loni: 
en had u die andere steden zelf 
gekozen. 

 
Nee. 

 
 

Freek:  
Maar u vond het wel leuk zo 
het fietsen op het scherm? 

 
Ja, allicht. Als je de weg weet. ( 
respondent lacht) 

 
Ervaring plezier (+) 

Freek: 
Wat vond u er leuk aan? 

 
Ja die oude steden vind ik mooi 
met de singels net als Leiden. Ik 
heb jaren in Leiden gewoond 
het is precies zo. 

 

Freek: 
En als u zou kunnen kiezen 
tussen het fietsen met of 
zonder scherm wat zou u 
leuker vinden? 

 
Ja ik daar heb ik niet over na 
gedacht, ik heb gewoon gefietst 
tot ik er weer af moest. 

 
 

Freek: 
Maar als u mocht kiezen. 

 
Ja ik heb die film niet nodig 
want ik woon hier dus ik kan er 
zelf naar toe. 

 
Voorkeur FL (-) 

Freek: 
Vind u dit een goed alternatief 
voor het echte fietsen 

 
Ja natuurlijk ik kan het zittend 
bijhouden. 

 
Voorkeur FL (+) 
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Proefpersoon nummer: 8 
 

Loni: 
Wat heeft u net gedaan? 

Respondent: 
Gefietst 

Herkenning activiteit. 

Loni: 
Gefietst, 
Hoelang denkt u dat u op  de 
fiets heeft gezeten? 

Tussen een kwartier en een half 
uur? 

Tijdsbesef (+) 

Loni:  
Tussen een kwartier en een half 
uur? Nou, 
En hoe vond u dat fietsen zo 
met het scherm? 

Ja leuk. Ervaring plezier (+) 

Loni:  
Ja? en wat vond u er zo leuk 
aan? 

Nou, dat je weer de plaats ziet 
waar je vroeger gewoont hebt, 
Willamina park, valkenberg, 

Herkenning algemeen (+) 
 

Lonin:  
Ja, dus u herkende wel veel van 
de film. 

Ja  

Loni: 
En wat heeft u allemaal gezien 
verder op het scherm? 

Mevr, lacht. wat ik daarnet zei. 
Allemaal bekende straten. 

Herkenning Algemeen (+) 

Loni: 
En had u een bepaalde route in 
gedachten toen u aan het 
fietsen was, wilde u ergens 
naar toe fietsen? Of bent u 
maar gewoon gaan fiestsen? 
 

Ben gewoon gaan fietsen. 
 

Besef keuze Doel in  
parcours (-)  

Freek: en tijdens het fietsen 
dacht u dan ik wil daar 
misschien even naar toe? Of? 
 

Heb ik dat niet gedaan dan? 
 

 

Freek: 
Ja nee maar, tijdens het fietsen 
bedacht u , u dan misschien dat 
u naar u oude huis wou ofzo 
of? 

Ja maar ik ben daar niet 
geweest. 

 

Freek: 
Nee? maar heeft u dat wel 
geprobeerd? 

Ja want ik zat bij het valkenberg 
in de buurt? 

Herkenning straat (+) 

Freek: 
Ja,. En daar woonde u ook in de 
buurt? Of daar woont u in de 
buurt? 

Nou,  ik moet nog wel  iets 
verder zijn. 

 

Loni: en binnen de route kunt u 
een aantal keer kiezen he, Of u 
links of rechts gaa. Met of 
blauw of de geel kiezen. 

Heb ik wel gedaan. Besef keuze route in parcours (+) 

Loni: 
Ja, wat vond u daarvan dat u 

Oo Dat is wel leuk Ervaring plezier (+) 
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kon kiezen welke kant u op 
wilde. 

Loni: 
Waarom vond u dat zo leuk? 

Was allemaal in de richting 
waar ik vroeger heb gezeten. 
Nieuwstraat op school. Daar 
heb ik het naaien geleerd. 

 
 
Herkenning straat (+) 

Loni: 
We hebben nu door breda 
gefietst met het scherm. 
 
Er staan ook andere routes op 
zoals in Maastricht en parijs. 
Heeft u ook wel eens  andere 
routes gedaan dan Breda?  
 
Nee? Alleen breda? 
 

 
Ja, 
 
 
Nee alleen breda. 
 
 
 
 
Ja het kan zijn misschien 
trouwens maar dat weet ik 
niet, dat zijn dingen die ik niet 
meer weet. 

 
 
 
 
Besef keuze parcours (-) 

Loni: 
Dat maakt niet uit hoor. 
 
Als u mag kiezen, zo fietsen op 
de fiets met of zonder het 
scherm? Wat vind u dan 
leuker? Wat zou u kiezen? 

 
 
 
Ja ik denk met het scherm want 
ik ben er al zo lang uit. 
 

 
 
 
Voorkeur FL (+) 

Freek: En wat vind u zo leuk 
aan het scherm? 

Ja want dan kun je toch de weg 
bepalen. 

Besef keuze Route in parcours (+) 

Freek: 
Ja O oke. 

Hij probeerd mij te vangen! 
Haha 

 

Freek: 
Was het wel een beetje 
realistisch? De beelden Leek 
het alsof u echt aan het fietsen 
was? 

 
Jawel. 

 
Realistisch (+) 

Freek: 
Ja? Leek alsof u buiten aan het 
fietsen was 

 
Ja. 

 
Herbeleving (+) 

Freek:  
En dat heeft u vroeger oook 
veel gedaan? 
Oke.  

Ja, ik ken geen auto rijden. Het 
liefste had ik op school gezeten. 
Dat was de huishoudschool. 
Dan leer je naaien en kleding 
maken. 

 

Loni: ja. En dat was dichtbij de markt 
dus ik ging dan naar de markt 
een lapje halen bij de persoon 
die mij kent dus die wist precies 
en die had het dan onder de 
toonbank en hij zei ik heb weer 
wat voor jou. Of hij wenkte me. 
Ik had altijd het zelfde 
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kraampje. Die wist precies wat 
ik wou. 

Loni: Ben u die plek op de film 
ook tegen gekomen? 

Ja op de markt he. Herkenning straat (+) 
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Proefpersoon nummer: 13 

Interviewer Respondent Label 

wat heeft u net gedaan? Lekker gegeten  

ja, maar wat heeft u nu net 
gedaan? 

Gefietst Herkenning activiteit 

jaa, kijk goedzo. En had u het 
idee dat het korter of langer 
duurde. 

korter. Besef Tijd (+) 

en hoe vond u het fietsten? ik vind het geweldig! Ik heb het 
al een keer of 4 gedaan! 

Ervaring Plezier (+) 

oke, En vond u het een beetje 
realistisch? 

hoezo?  

nou met het scherm. ja vind ik leuk ken die straatje 
bijna allemaal, daar heb ik 
gewoond altijd. 

Herkenning Straat 
Herkenning Stad 

had u het gevoel dat u echt 
gefietst had? 

jaa toch wel, ja, jammer dat ik 
net gegeten heb. Anders ken ik 
wel een eindje fietsten hoor. 

Herbeleving 

ja, goed zo. heeft u nog dingen 
herkent? 

de straten? Allemaal, ik ben er 
geboren. 

Herkenning Straat 

ja want u had het over de box 
school en de straat waar u 
gewoond had. 

Die straatje, daar hadden wij 
een groentewinkel. 

 

owja kijk, en had u nog een 
doel waar u naar toe wilde 
fietsten? 

wanneer, nou? 
als ik maar kan fietsen. als ik 
maar in beweging kan blijven 

 

dus u had geen route in uw 
hoofd, dat niet? 

nee dat niet. Ik vind het altijd 
fijn. 

Besef keuze Doel in parcours (-) 

 

werd u een beetje uitgedaagd 
om door te blijven fietsen? 

nou, ik ken blijven fietsen, 
gewoon normaal dan he. 

 

dus eigenlijk had u nog wel 
door willen blijven fietsen? 

ja maar ben maar gestopt want 
te veel,. Te veel. 

Uitdagend (+) 

te veel gegeten? haha ja.  

hoe vond u dat u kon kiezen, 
Binnen de route? 

vind ik wel goed hoor, dat komt 
omdat ik er geboren ben dus ik 
weet alles he. 

Besef Keuze in Parcours (-) 
Herkenning Stad (+) 

en heeft u ook andere routes 
gefietst dan die van Breda? 

hierzo? Ja. Besef keuze Parcours (+) 

welke routes heeft u nog meer 
gefietst op het scherm, weet u 
dat nog? 

dat weet ik niet meer, ik heb er 
6 gefietst. 

 

6 gefietst oke en heeft u die 
zelf uitgekozen of werden die 
ingesteld? 

zelf gekozen.  

als u kon kiezen he, met het 
scherm of zonder het scherm, 
wat vind u dan leuker? 

met het scherm. Voorkeur FL (+) 

met het scherm wel leuker, 
oke. Wat vond u een verschil 
tussen het fietsen met het 

nou, ik vind het allebei leuk.  
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scherm of op een normale fiets, 
wat is het grootste verschil? 
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Proefpersoon nummer:  14 

Interviewer Respondent  Label 

Weet u nog wat u daarnet 
heeft gedaan? 

Fietsen. Herinnering activiteit 

Heel goed, en weet u ongeveer 
hoelang dat u heeft gefietst? 

Nou tien minuten denk. 
 

Besef tijd (+) 

10 minuten he? Het was toch 
bijna 20 

Oow. Besef tijd 

Wat vond u er van, van het 
fietsen? 

Prima Ervaring plezier (+) 

Ja prima ja? Je bent er al geweest, je kent 
het en dat vind ik wel leuk. 

Ervaring plezier 
Herkenning algemeen (+) 

Ja ja, dat is mooi. Gaat u zelf 
nog wel eens fietsen? 

Ja  

Komt u dan ook nog wel eens 
op die plekken? 

Ja  

Dus het is wel het kenbaar. 
Vond u het realistisch de 
beelden? De beelden op het 
scherm was dat echt? Leek dat 
heel erg op hoe het echt is? 

Ja. Realistisch (+) 

Wat heeft u allemaal gezien op 
de route? 

Het station, uh. De stad, de 
straten en wat huizen enz. 

Herkenning Stad (+) 

En herkende u daar dingen van 
terug van vroeger? 

Ja Herkenning algemeen (+) 

Heeft u zelf ook in Breda 
gewoond? 

Nee Prinsenbeek.  

Maar daar kwam u dan wel 
vaak. Had u een bepaald punt 
voor ogen wat u wilde 
bereiken? 

Nee Besef keuze doel in parcours (-) 

U bent gewoon gaan fietsen? Ja  

Werd u uitgedaagd om door te 
blijven fietsen met het scherm 
zo? 

Nou nee Uitdaging (-) 

nee. Zou u nog langer door 
willen fietsen? 

Nee Uitdaging 

In de fietstocht kon je op 
bepaalde momenten kiezen of 
u links of rechts wilde, met de 
knoppen. Wat vond u daar van 
dat u dat zelf kon kiezen? 

Wel goed. Besef keuze route parcours (+) 

Wat vond u daar goed aan? Ja met de fiets  

We hebben nu de route door 
Breda gefietst, maar zo kunt u 
ook ander routes kiezen dus 
bijvoorbeeld Maastricht, ze 
hebben ook Parijs er op staan. 
Heeft u andere routes ook wel 
eens gefietst? 

Ja Besef keuze parcours (+) 
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Welke dan? Amsterdam  

Amsterdam, had u dat zelf 
gekozen dat u naar Amsterdam 
wilde. 

Ja Besef keuze parcours 

Oké. En als u nou kunt kiezen 
met zo’n scherm of fietsen 
zonder scherm? 

zonder scherm.  

Nee? Niet met zo’n scherm 
erbij.  

Nee.  

Maar heeft u ook wel eens op 
gewoon een hometrainer 
gefietst? 

Nee , nee hometrainer niet.  

Maar ook niet op deze fiets 
zonder het scherm? 

Nee.  
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Proefpersoon nummer: 15 

Interviewer. Respondent. Label. 

Freek: even ter controle, wat 
heeft u zojuist gedaan? 

p.p.: gefietst. Herkenning activiteit. 

Freek: en wat vond u van het 
fietsten. 

p.p.: het was Breda centrum, 
hartstikke leuk. 

Ervaring Plezier (+)  
Herkenning Stad. 

Freek: ja, en was het een beetje 
realistisch. 

P.p.: ja Realistisch (+) 

Freek: zo het fietsen met het 
scherm. 

p.p. ja hoe zal ik het zeggen, 
het wordt echt getoond zoals 
het is. 

Realistisch (+) 

Freek: en wat vond u er dan 
echt leuk aan, aan het fietsen 
met zo’n scherm er voor? 

p.p.: dat je dus bepaalde 
dingen ziet die je kent, en dat je 
daar ook langs fietst zo gezegd. 

Herbeleving (+) 
herkenning algemeen. (+) 

Freek, mm, binnen de route 
heeft u kunnen kiezen tussen 
links en rechts, vind u dat nu 
leuk vind u dat een 
meerwaarde of eh? 
 

p.p.: nou dat ligt er maar aan 
welke richting je gaat. 

Besef keuzemogelijkheden in 
parcours. (+) 

Freek: ja. 
 

p.p.: en dat valt wel mee.  

Freek: ja, p.p.: ja. 
 

 

Freek: maar u zo meer willen 
kunne kiezen of wat? 

p.p.: jawel tuurlijk zo ik kunnen 
kiezen. 

Besef keuzemogelijkheden 
parcours.(+) 

Freek: oke.  
Maaike: u zou vaker willen 
kunnen kiezen? 

p.p.: ja. Besef keuzemogelijkheden 
parcours(+) 

Maaike: oke. p.p.: dat is wat ik zeg, de 
Ginnekestraat ben ik nooit 
geweest, ik kom er niet ook hoe 
ik het ook versier. 

Besef keuze doel in parcours (+) 

Maaike: want dat was het doel 
dat u had in deze route toch? 

p.p.: ja want dat had ik ook 
wille doen. 
 

Besef keuze doel in parcours (+) 

Maaike: ja u had naar de 
Ginnekestraat gewild. 

p.p.: ja, Ginnekestraat, langs de 
C&A en de HEMA. Dat is voor 
mij allemaal bekend terrein. 
 

Besef keuze doel in parcours (+) 

Maaike: want u bent in Breda 
geboren? 
 

p.p.: ja, in de Gampelstraat.  

Maaike: kijk. p.p.: Dat vergeet je nooit meer. 
 

 

Freek: en heeft u, nu u hier zo 
bent he, heeft u wel eens 
gefietst op zo’n hometrainer 
zonder zo’n scherm er voor 
stond. 

p.p.: ik heb zelf zo’n 
hometrainer. 
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Freek: o, kijk. Maar als u mag 
kiezen tussen gewoon zo’n 
hometrainer n kijken naar een 
muur of kijken naar een 
scherm. 

p.p.: dit vind ik veel leuker. Voorkeur Fietslabyrint 

Freek: en kunt u mij vertellen 
waarom? 

p.p.: omdat je dus Breda terug 
ziet, een oude stad. 

Herbeleving  

Freek: maar er staan nog meer 
routes op, we kunnen ook naar 
Rotterdam. 

P.p.: ja maar dat wil ik niet. 
Daar ben ik niet zo bekend. 

Besef keuze route.(+) 

Freek: Nee? 
 

P.p.: ik ben er wel bekend maar 
niet in die mate dat hier in 
Breda. 

 

Freek: dus ik kiest echt voor 
Breda omdat u daar bekend 
bent. 

P.p.: ja, absoluut.  

Freek: oké. 
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Proefpersoon nummer 16 

Interviewer Respondent Label 

wat heeft u net gedaan?  Herkenning activiteit 

Hoe lang denkt u dat u gefietst 
heeft? 

5 a 10 minuten denk. Besef tijd (+) 

5 a 10 minuten. Ja denk ik ook. 
En wat vond u ervan om zo te 
fietsen? 

Ging wel zo’n fiets heb ik thuis 
ook. 

Ervaring plezier 

Oke. Ja niet met dat ding hoor.  

En vind u dat ding dan leuk 
erbij, zo die beelden. 

Ja met die dingen he, anders zit 
je naar 1 kant te kijken he? 

Ervaring plezier (+) 

Ja.  En daar zie je natuurlijk 
meer op. 

Ja hier zie je meer he, Ervaring plezier 

Ja Is wel leuk he? Hier zie de meer 
he. 

Ervaring plezier 

En herkende u veel van de 
beelden? 

Hmmm ik ben al zolang niet 
meer in de stad geweest? 

 

Ja, oke, maar heeft u wel in 
Breda gewoond, dat wel? Oke. 

(knikt ja)   

Waren er nog wel een beetje 
dingen van vroeger terug te 
zien ook? 

De grote markt enzo en de kerk 
en die dingen allemaal he, en 
verder. 

Herkenning stad (+) 
 

Ja en u noemde het stadhuis, 
waar u getrouwd was. 

En de grote kerk, he. Herkenning stad 

Wat vindt u ervan om dat 
allemaal weer te zien. 
 

Is weer eens wat anders he.  

Een paar keer in de route kon 
je kiezen of je links of rechts 
wil, met de blauwe of de gele 
knop. 

Oow, jaa ik weet niet.  

Een paar keer heeft u gekozen. 
Wat vond u er van dat u kon 
kiezen. 

Dat dat wel handig is. 
 

Besef keuze route in parcours (+) 

Handig, Van de ene kant naar de andere 
kant. 

 

Ja precies. Had u een bepaald 
punt voor ogen dat u wilde 
bereiken? Met het fietsen? Op 
de route? 

Nee hoor. Besef keuze doel in parcours (-) 

Bent gewoon gaan fietsen? Ja ben gaan fietsen.  

We hebben nu de route door 
Breda gefietst, heeft u ook wel 
eens een andere route dan 
Breda gekozen? 

Ja, dingen, Utrecht ofzoiets. 
 

Besef keuze parcours (+) 

Ja dat kan hoor. Die staat er 
ook op. 

Lang geleden tenminste, heb nu 
een paar keer gefietst he. 

 

Kiest u dan zelf welke stad u 
door wil fietsten? 

Ja, zij ze welke kant dat je uit 
kon gaan en dat heb ik gedaan. 

 

Als je dit vergelijkt zo met het Met zo’n ding is wel mooi. Voorkeur FL (+) 
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scherm fietsen op de fiets of 
zonder scherm op zo’n fiets wat 
vind u dan uh waar zou u dan 
voor kiezen? 

Beter dan zonder scherm? Gewoon zo zit je je eigen al snel 
te vervelen. Het is wel een fijne 
fiets maare 

Voorkeur FL 

Dus het is wel uitdagender ook 
met zo’n scherm erbij? 
 

Ja, ja das wel leuk. Uitdaging (+) 

Wilt u ook dan ook langer door 
fietsen als het scherm voor u 
staat?  Is het dan ook 
motiverend? 

Hmmm  

Als u moet vergelijken als u 
zonder het scherm of met het 
scherm, fietst u dan met het 
scherm langer of maakt dat niet 
zo veel uit. 

Maakt niet zo veel uit, ik fietst 
een bepaalde tijd zo maar 
eventjes 5 a 10 minuten. 

Besef tijd 

Heeft u het gevoel dat de tijd 
sneller gaat als het scherm aan 
staat. 
 

Ja gaat wel vlug. Besef tijd 

Gaat de tijd wel sneller? Ja Besef tijd (+) 
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Proefpersoon nummer 18 

 

Interviewer Respondent Label 

Weet u nog wat u net heeft 
gedaan? 

In het bos gefietst. Herkenning activiteit 

In het bos gefietst, ja he. En 
hoelang denkt u ongeveer dat u 
heeft gefietst? 

Ik weet van die andere keer 
was een kwartier. Ik denk 20 
minuten? 

Besef tijd (+) 

20 minuten ja, en hoe vond u 
het fietsen zo met het scherm 
erbij, met het filmpje? 

Mooi, maar word ook moe. Ervaring plezier  

Mooi maar je bent er ook moe 
van, en wat vind u er mooi 
aan? 

Ja zo in de bos fietsen. In de 
stad fietsen vind ik ook mooi 
weer eens wat anders. Het is 
heel anders dan wanneer je 
met de auto gaat. Nu zelf met 
de fietst. Ik kijk steeds iedere 
keer of het een slechte weg is 
enzo. En ik kijk dan even naar 
het scherm maare. Je hoeft niet 
te sturen.(lachend) 

Ervaring plezier 

Maar het lijkt wel of dat u echt 
aan het fietsen bent? 

Ja dat lijkt wel. Af en toe 
worden zwaar he, en af en toe 
worden het licht he. En harder 
trappen. Het is zo geregeld 
natuurlijk, maar denk dat doe ik 
zelf 

Realistisch, herbeleving 

Wat vind u leuker door het bos 
of door de stad fietsen? 

Ja allebei mooi. 
 

Ervaring plezier 

Allebei mooi? In de bossen vaak geweest, en 
de stad ook vaak geweest. Ik 
vind de fiets wel mooi af en toe 
gewoon de stad. En andere 
routes enne in de bossen ga ik 
gewoon voor de rust. En dat 
deed ik ook, dan ging ik naar 
het mastbos word rust heel 
langzaam rijden en dan ging ik 
gewoon ergens stoppen en dan 
ging ik gewoon een stukje 
lopen en dan kijken. En dan 
ging ik verder. Maar in de stad 
is het heel moeilijk altijd druk 
enzo. Maar vind het toch mooi 
dat ik het toch mocht 
meemaken. Ik vind allebei 
mooi. 

Herkenning algemeen 

Dus als u fietst herkent u wel 
veel dingen van wat u vroeger 

Als ik met die fiets gaat, ja met 
die fietst ik krijg nooit die, want 
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ook deed? dat mag niet, dat is alleen voor 
die fietsers ging gewoon die 
weg langs  en dan ging ik 
stoppen en een stukje lopen, 
en dan kijken hoelang ik kon 
fietsen zo. Het is allemaal stil 
net als nu wij geweest zijn met 
de fietst, zo stil is het nooit in 
de bossen hoor, er zijn altijd 
mensen. 

Ja meestal wel he, Ja, nou proberen ze minder 
mensen kan ook deze werk 
doen he. Ik vind allebei leuk. 

 

En u zegt dat u het bos lekker 
rustig vind in vergelijking met 
de stad. 

De bos veel rustiger dan de 
stad. 

 

Kiest u dan ook zelf waar u 
heen wil, naar de bossen of 
naar de stad of? Kiest u dat zelf 
in de routes? 

Nou, eh, als die rustig fietsen 
daar met de fiets, ik vind de bos 
wel veel rustiger enzo en de 
stad niet. 

Besef keuze parcours 

Ja dat snap ik. In de zo overal kijken, en komt 
de ander met die fiets tussen. 
En eh, gewoon naar elkaar 
gewoon eh. Alles doen gewoon 
enzo. Maar ik vind allebei leuk. 

 

En heeft u ook wel op gewoon 
een hometrainer gefietst 
zonder het scherm? Heeft u 
hier ooit op zo’n fiets gefietst? 

Nee  

Nee, nog nooit? Maar wat zou 
u liever doen, hier op een 
hometrainer fietsen met of 
zonder scherm? 

Ik vind de scherm wel beter 
natuurlijk, maar zonder scherm 
weet ik niet kan ook voor de stil 
enzo, of als je valt en je valt 
met je hoofd tegen aan.  Ik vind 
met die scherm wel veel beter. 
Kijk je ergens tegen aan, voor 
het zelfde geld tegen een boom 
rijden, ofzo? 

Voorkeur FL (+) 

Freek: ja dat gebeurd nu niet 
met het scherm he? 

Nee, dan heb gewoon vallen. Ik 
vind het wel mooier met die 
scherm, niet mooi maar veel 
veilig. 

Voorkeur FL (+) 

Veiliger, ja.ja Is veel veiligheid. Maare maar is 
tegenwoordig met die 
brommers  gewoon zo, zonder 
helm of zonder niets. 

Voorkeur FL(+) 

 

  



81 
 

Proefpersoon nummer 19 

Interviewer Respondent Label 

u weet nog wat u net gedaan 
heeft? 

ja gefietst. ( lachend) Herinnering activiteit 

hoelang dekt u dat u gefietst 
heeft? 

ik denk, nou een goeie 10 
minuten denk. 

 

10 minuten ja hoor en hoe vind 
u het zo met het scherm? 

ja gezellig, lekker bosrijk he, zo 
he. 
veel leuker dan in de stad 
fietsen of weet ik wat is toch 
heel anders he, 

Ervaring Plezier (+) 

ja dat is wel wat anders, ja dat is helemaal anders.  

en vond u de beelden 
realistisch, 

ja mooi, ja mooi. Realistisch (+) 

mooi ook? ja echt, echt mooi, een mooie 
route, ja echt een hele mooie 
route 

 

leek het een beetje als echt 
fietsen? 

ja, ja, alleen ja het kost geen 
kracht he. 

Herbeleving (+) 

ja, minder. ja je hoeft geen viaduct over 
he, 
als wij in Bavel naar een stad 
moeten, moeten altijd een 
viaduct over, en dat is wel eens 
goed voor uw benen he, 

 

ja, ja ik fietst ook heel graag, ik heb 
de auto weg gedaan en ik heb 
mijn fietst gehouden. Die 
krijgen ze voor geen goud. 

 

nee, dus u fietst ook nog zelf. ja ga overal op het fietske naar 
toe. Ga zondag mee 
douwtrappen, 

 

kijk! jaaha 6 uur weg.  

we hebben nu door de Veluwe 
heen gefietst he, heeft u ook 
wel eens andere routes 
gefietst? Zoals bijvoorbeeld 
Breda, of het mastbos. 

het mastbos heb ik ook eens 
gezien ja, daar ben ik ook een 
keer geweest. 

Besef keuze Parcours (+) 

en heeft u toen zelf gekozen 
waar u naar toe wilde? 

nee eigenlijk niet, maar ik vind 
het allemaal goed. 

Algemeen besef (-) 

allemaal mooi? welja. Het is hartstikke gezond 
ook he. Fietsten. Kost geen 
kracht. 

 

heeft u ook wel eens op de 
fietst gezeten zonder dat het 
scherm met de film er was. 

nee, nee, nee, altijd met de 
route. 

 

en als u zou mogen kiezen, met 
de route erbij of zonder het 
scherm. En gewoon fietsen. 

nou nee ik vind dat wel gezellig 
hoor, dat lijd een beetje af, 
fietsen is toch eentonig als je 
niets ziet, als je echt fietst zie je 

Voorkeur FL (+) 



82 
 

ook van alles. 

dus het is wel leuk. ik vind dat wel leuk ja. Ervaring Plezier (+) 

dus ook wel uitdagender. ja, ja, ik vind het wel heel goed 
zelf voor uw beenspieren enzo. 
Heerlijk hoor. 

Uitdaging (+) 

wat vind u leuker dan, door de 
bossen of door de stad te 
fietsen. 

geen mij maar de bossen hoor.  

Ja? lekker rust gevend. ben geen stadsmens, geef niks 
om de stad. 

 

nee? echt niet ( lachend), kom nooit 
in de stad, kom nooit in Breda 
bijna, geef er niets om. 

 

dan is het fijn dat je ook 
bijvoorbeeld door de Veluwe 
kan. 

heerlijk ja, heerlijk is dat hoor. 
Lekker fietsen zo, bewegen. 
maar ik doe de vierdaagse ook 
wel mee lopen 10 km per 
avond. Zijn er ook 40 he, in 4 
dagen tijd. 

 

wat vind u zo leuk aan het 
fietsen met zo’n scherm? 

ja je ziet van alles he, de huizen 
enzo ik woon in een dorp, maar 
daar zie je altijd het zelfde en 
hier zie je eens wat anders he. 

Herkenning algemeen (+) 

ja. maar herkent u ook wel 
eens dingen die u tegen komt 
van het scherm? 

nou nee, hier komde eigenlijk 
zomaar, ja Breda, mar kom 
eigenlijk nooit meer in de stad. 

Herkenning Stad (-) 
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Proefpersoon nummer 20 

Interviewer Respondent Label 

even ter controle, wat heeft u 
daarnet gedaan? 

gefietst. Herinnering activiteit 

goed zo, en waar heeft u 
gefietst? 

in Breda? Herkenning Stad (-) 

nee hoelang denkt u dat u 
gefietst heeft? 

ja staat meestal boven op het 
scherm maar ik heb niet 
gekeken. 

 

en wat dacht u, zelf? 
wat denkt u? 

nou normaal als ik ga fietsen 
ben ik zo’n 20 minuten aan t 
fietsen. 

Besef Tijd (-) 

20 minuten. klopt dat, klopt dat ongeveer.  

ja klopt wel ongeveer. 15 
minuten heeft u gefietst, en 
eigenlijk nog wat langer want u 
stopte niet met fietsen aan het 
einde he 

Nee  

want u wilde eigenlijk nog wel 
langer door fietsen misschien 
he 

ja nee,nee hoor Uitdaging (-) 

o dat niet. Hoe vond u het 
fietsen? 

goed leuk, Ervaring Plezier (+) 

ja? En hoe vond u het met het 
scherm? 

ja leuk.  

heeft u ook wel eens gefietst 
zonder het scherm. 

ja.  

en als u mocht kiezen? dan pak ik deze. Voorkeur FL (+) 

met scherm? Jazeker.  

en wat vond u daar leuk aan? op een gegeven moment lijkt 
het net echt. 

Realistisch (+) 

u vind het wel realistisch? Jazeker, realistisch is het juist 
woord. 

Realistisch (+) 

veel dingen die u herkent ook?   

welke dingen heeft u herkent? oud politie bureau, een paar 
keer. Ja meer weet ik niet meer 
hoor. 

Herkenning algemeen (+) 
 

heeft u vaker op deze fietst 
gefietst met het scherm? 

paar keer.  

Klopt. ja dat weet ik nog.  

heeft u ook andere routes 
gefietst dan Breda? 

vorige keer was ook Breda.  

o oke, vorige keer ook Breda. (Lachend) ik weet het niet dan 
moet je kijken in dat ding. 

Besef algemeen (-) 
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Proefpersoon nummer 21 

 

 

 

 

Interviewer Respondent Label 

Wat heeft u daarnet gedaan? Gefietst Herinnering activiteit 

Gefietst kijk, en hoelang heeft u 
gefietst? 

Een kwartier Besef tijd (+) 

O kijk 13 minuten.  

Klopt helemaal, en hoe vond u 
het fietsten? 

Gezellig, ik vind dat wel leuk. Ervaring plezier (+) 

Ja Is toch goed voor mijn benen? 
Voor de bloedsomloop. 

Besef algemeen (+) 

Jazeker, dat klopt, helemaal 
waar. En vond u het met een 
scherm een beetje realistisch? 

Nee dat vind ik altijd goed he, 
je weet zo precies waar je bent 

Realistisch (+) 

Ja dat klopt, want u komt zelf 
ook uit Breda? 

Ja altijd geweest. 
 

 

Altijd geweest, dus u herkende 
ook wel dingen? 

Echte Bredase.  

Dus u herkende ook wel dingen? Ja de grote markt, en de 
ridderstraat, en de 
ginnekestraat 

Herkenning stad (+) 
Herkenning straat (+) 

Ja klopt. 
 

En de nieuwstraat, enne de 
nieuwstraat. 

Herkenning stad (+) 
Herkenning straat (+) 

Had u bepaalde punten in uw 
route voor ogen om te 
bereiken? 

Nee niet bij stil gestaan. 
 

Besef keuze route in parcours (-) 

Niet bij stil gestaan. Oke, en eh 
werd u wel een beetje 
uitgedaagd door het scherm, om 
te blijven door fietsen? 

Ja nou ,af en toe wel he, dan 
weet ik niet waar ik naar toe 
moet, af en toe wel 

 

En als u het moet vergelijken 
met het fietsen zonder het 
scherm, wat vindt u dan leuker? 

Met het scherm vind ik wel 
leuker ja, 

Voorkeur FL (+) 

Ja, en waarom vind u dat 
leuker? 

Waarom, nou dan kan ik zien 
waar ik ben 

 

Heeft u het idee dat de tijd 
sneller gaat met het scherm? 

Nee heb ik niet bij stil gestaan. Besef tijd 

Oke, niet bij stil gestaan. Ehm en 
u heeft een paar keer kunnen 
kiezen in de route, hoe vond u 
dat. 

O dat vond ik wel leuk, welke 
kan t ik heen wou, nou dat is 
goed, ik ging naar de grote 
markt. 

Besef keuze route in parcours (+) 

En dat vond u wel leuk? Ja dat vond ik altijd wel leuk. Ervaring plezier (+) 


