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Abstract  

Het kenniscentrum zorginnovaties van de Hogeschool Rotterdam heeft onderzocht bij 54 

mensen met een vorm van dementie of bestaande spellen geschikt voor de iPad een positief 

effect hebben op het welzijn van de mensen.  

De spellen die gebruikt zijn tijdens het onderzoek zijn geschikt bevonden door de stichting 

Alzheimer Nederland.  

In totaal zijn er 177 observaties gedaan bij meerde zorginstelling in de Rotterdam.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het spelen van een ‘Happy Game’ een ervaren 

wordt als een plezierige en zinvolle activiteit. De zorgverleners zien de ‘Happy Games’ als 

uitbreiding van het huidige activiteiten aanbod.  

Een kanttekening die bij de ‘Happy Games’ kan worden geplaats is dat de mensen die een 

vorm van dementie hebben, vaak hulp nodig hebben bij het bedienen van de iPad. Het is 

daarom wel belangrijk dat er iemand in de buurt is van de cliënt die hierbij kan helpen. Dit 

omdat er een gevoel van falen kan optreden bij de persoon met dementie wat juist een 

negatief effect kan hebben op het welbevinden (Kenniscentrum zorginnovaties, 2014). 
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Analysis 

 

Doelgroep onderzoek: 

54 cliënten met een vorm van dementie 

16 zorgverleners (verzorgenden, activiteitenbegeleiders en psychologen)  

 

 

Resultaten 

‘In totaal zijn 177 observaties gedaan bij 54 cliënten (24 mannen, 30 vrouwen; gemiddelde 

Leeftijd 83 jaar, range 59-94). Van deze cliënten hadden de meeste (88%) geen 

Computerervaring. Naar het oordeel van de zorgverleners hadden 23 cliënten (matig) ernstige 

dementie en 31 cliënten lichte tot matige dementie. De meeste observaties vonden plaats in 

de (gemeenschappelijke) huiskamer, maar soms ook op de slaapkamer van de cliënt of in 

een aparte ruimte. 

Het onderzoek heeft laten zien dat de meeste mensen met dementie de iPad zonder 
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Problemen accepteren. Bij 17 van de 177 observaties wilde de cliënt niet spelen. Cliënten die 

wél speelden, speelden gemiddeld 21 minuten. Soms was de speeltijd slechts enkele 

minuten, 66 van de 160 spelsituaties duurden 30 minuten (of langer). Cliënten met lichte tot 

matige dementie speelden gemiddeld langer dan cliënten met (matig) ernstige dementie. Het 

spel dat het vaakst werd aangeboden was sjoelen (82 observaties; aangeboden als eerste 

spel bij 45 observaties), op enige afstand gevolgd door Talking Tom (bij 29 observaties in 

totaal) en dammen (bij 21 observaties in totaal). De drie nieuwe spellen werden 15 tot 19 keer 

gespeeld. 

Ruim driekwart van de cliënten had voorafgaand aan het spelen een neutrale stemming. 

Tijdens het spelen nam het aantal cliënten met een positieve stemming toe. Na afloop van 

het spelen bereikte de stemming in het algemeen weer het niveau van voor het spelen. 

Het spelen op de iPad werd door de cliënten met dementie vaak als positief ervaren. Het gaf 

sommige cliënten een gevoel van prestatie (bijvoorbeeld door het behalen van zo hoog 

mogelijke scores bij sjoelen).  

Happy gaming droeg ook bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van verbondenheid. 

Sommige cliënten noemden dat ze het prettig vonden om iets om handen te hebben. 

Bepaalde spellen, zoals Tesla Toy, riepen gevoelens van verwondering op.  

 

Ook de zorgverleners noemden het positieve effect op het zelfbeeld van de cliënten. Zij zagen 

dat cliënten plezier hadden tijdens het spelen van de happy games en dat soms meer 

passieve cliënten geactiveerd werden door het spel op de iPad. Negatieve ervaringen werden 

gezien wanneer het spel niet aansloot bij de ambitie of interesse van de cliënt (deze vond het 

spel bijvoorbeeld te kinderachtig), wanneer de cliënt moeite had met de bediening van het 

spel of het spel niet begreep, of het spel niet voldeed aan de verwachtingen (bijvoorbeeld 

door afwijkende spelregels zoals bij het dammen). Soms leidde het spelen op de iPad tot een 

gevoel te falen en een negatief zelfbeeld bij de cliënt, zeker wanneer deze besefte ‘het niet 

meer te kunnen’. In de focusgroepen met de zorgverleners werden nauwelijks negatieve 

ervaringen genoemd, hoewel de zorgverleners wel beschreven dat problemen met de 

bediening van het touchscreen sommige cliënten frustreerden en afbreuk deden aan hun 

gevoel van eigenwaarde. Sommige zorgverleners vonden het scherm van de iPad te klein 

voor hun cliënten, maar zagen anderzijds het kleine formaat als voordeel wanneer een 

individuele cliënt binnen de groep een spelletje wilde spelen. 

 

De zorgverleners vonden de happy games op de iPad in de huidige vorm niet zondermeer 

geschikt als individuele activiteit voor mensen met dementie. Sommige cliënten waren in staat 

om het spel op de iPad zelfstandig te spelen, maar vaak hadden de cliënten aanwijzingen 

nodig of moesten ze worden aangespoord om (door) te spelen. Cliënten hadden ook 

regelmatig hulp nodig bij het opnieuw starten van een spel of het wegklikken van storende 

pop-up menu’s. Verder vonden de zorgverleners het niet prettig om een cliënt alleen te laten 

met de relatief kostbare iPad. Hoewel situaties werden beschreven waarin cliënten langere 

tijd met plezier aan het spelen waren, gaven de zorgverleners ook aan dat de happy games 

de meeste cliënten maar heel kort zouden bezighouden.  

Redenen om de happy games nog niet regelmatig aan de cliënten aan te bieden waren dat 

dit nog geen routine was, dat de iPad niet direct beschikbaar was (deze was opgeborgen 

achter slot of grendel, of op een andere afdeling), gebrek aan enthousiasme over de voor In 

Touch geselecteerde happy games, of een voorkeur voor echte bordspelen (in de groep). 

 

Conclusies 
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Dit onderzoek heeft laten zien dat mensen met dementie het spelen van happy games op de 

iPad zien als een plezierige en zinvolle activiteit. Ook de zorgverleners zijn positief over happy 

gaming op de iPad. De zorgverleners zien happy gaming daarbij als aanvulling op het 

reguliere activiteitenaanbod dat voor sommige cliënten te weinig uitdagend is en vaak een 

groepsactiviteit betreft. Belangrijk is dat gezocht wordt naar de juiste match tussen spel, 

touchscreenvaardigheden en de ambities en interesse van de cliënt. Verder moeten de 

verzorgenden instructie krijgen in het gebruik van de iPad en de spelletjes en moet de iPad 

gemakkelijk voorhanden zijn op de afdeling. Om zelfstandig spelen te bevorderen, moet de 

aansturing van sommige spellen logischer worden gemaakt. Een interactieve keuzetool en 

een databank met dementievriendelijke happy games kunnen het gebruik in de praktijk 

ondersteunen, zowel in zorginstellingen als thuis (Kenniscentrum zorginnovaties, 2014)’.  
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Abstract 

The knowledge center innovation of healthcare of the Rotterdam University of Applied 

Sciences has investigated 54 people with a form of dementia if existing games suitable for the 

iPad have a positive effect on the well-being of people. 

The games used during the investigation were found to be suitable by the Alzheimer 

foundation of The Netherlands. 

A total of 177 observations were made at several healthcare institutions in Rotterdam. 

The results of the research show that playing a "Happy Game" is experienced as a pleasant 

and meaningful activity. The caregivers see the "Happy Games" as an extension of the current 

range of activities. 

A caveat that can be placed with the "Happy Games" is that people who have some form of 

dementia often need help with operating the iPad. It is therefore important that there is 

someone around the client, who can help with this iPad game. This is because there can be 

a sense of failure in the person with dementia, which can have a negative effect on well-being 
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Target group research: 

54 clients with a form of dementia 

16 caregivers (caregivers, activity counselors and psychologists) 

 

 

Results 

A total of 177 observations were made with 54 clients (24 men, 30 women; average age 83 

years, range 59-94). Of these clients, most (88%) had no computer experience. In the opinion 

of the care providers, 23 clients had (moderately) severe dementia and 31 clients had mild to 

moderate dementia. Most of the observations were made in the (shared) living room, but 

sometimes also in the client's bedroom or in a separate room. 

The research has shown that most people with dementia accept the iPad without any 

problems. The client did not want to play in 17 of the 177 observations. Clients who did play 

played 21 minutes on average. Sometimes the playing time was only a few minutes, 66 of the 

160 game situations lasted 30 minutes (or longer). Clients with mild to moderate dementia 

played longer on average than clients with (moderately) severe dementia. The game that was 

most frequently offered was shuffleboard (82 observations; offered as the first game with 45 

observations), followed at some distance by Talking Tom (with 29 observations in total) and 

checkers (with 21 observations in total). The three new games were played 15 to 19 times. 

More than three-quarters of the clients had a neutral mood prior to playing. 

While playing, the number of clients with a positive mood increased. At the end of the game, 

the mood generally reached the pre-game level again. 



 

 

 

 

 

Project 2018-1-ES01-KA202-050038 

Best Practices The Netherlands 

Clients with dementia often experienced playing on the iPad as positive. It gave some clients 

a sense of achievement (for example, by obtaining the highest possible scores on shuffles). 

Happy gaming also contributed to a positive self-image and a sense of belonging. Some 

clients mentioned that they enjoyed having something on their hands. Certain games, such 

as Tesla Toy, evoked feelings of wonder 

 

Healthcare providers also mentioned the positive effect on clients' self-image. They saw that 

clients had fun playing the happy games and that sometimes more passive clients were 

activated by the game on the iPad. Negative experiences were seen when the game did not 

match the client's ambition or interest (for example, the child found the game too childish), 

when the client had difficulty operating the game or did not understand the game, or the game 

did not meet the requirements the expectations (for example due to different rules of the game 

such as during checkers). Sometimes playing on the iPad led to a feeling of failure and a 

negative self-image of the client, especially when he realized "he could no longer do it." Hardly 

any negative experiences were mentioned in the focus groups with the caregivers, although 

the caregivers described that problems with the operation of the touchscreen frustrated some 

clients and impaired their self-esteem. Some caregivers found the iPad screen too small for 

their clients, but on the other hand saw the small size as an advantage when an individual 

client within the group wanted to play a game. 

 

The caregivers found the happy games on the iPad in their current form not just suitable as 

an individual activity for people with dementia. Some clients were able to play the game 

independently on the iPad, but often the clients needed instructions or they had to be 

encouraged to continue playing. Clients also needed regular help with restarting a game or 

clicking annoying pop-up menus. Furthermore, the caregivers did not like leaving a client 

alone with the relatively expensive iPad. Although situations were described in which clients 

were playing happily for longer periods of time, the caregivers also indicated that the happy 

games would keep most clients busy for a very short time. 

Reasons for not regularly offering the happy games to clients were that this was not yet a 

routine, that the iPad was not immediately available (it was stored away under lock or key, or 

in another department), lack of enthusiasm about the happy games selected for In Touch, or 

a preference for real board games (in the group). 

 

This research has shown that people with dementia are playing happy games on the 

iPad as a pleasant and meaningful activity. The caregivers are also positive about happy 

gaming on the iPad. The caregivers see happy gaming as an addition to the regular range of 

activities that is too challenging for some clients and often concerns a group activity. It is 

important to look for the right match between game, touchscreen skills and the ambitions and 

interests of the client. Furthermore, the caretakers must be instructed in the use of the iPad 

and the games and the iPad must be readily available in the ward. To promote independent 

play, the control of some games must be made more logical. An interactive selection tool and 

a database with dementia-friendly happy games can support their use in practice, both in care 

institutions and at home 
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