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1. Projectdefinitie 
 
 
1.1. Opdracht omschrijving: 

 
Opdracht 
Onze opdracht is een game te maken waarin verplegend personeel leert hoe 
een ziekenhuis in elkaar zit 
 
 
Doelgroep:  

Onze doelgroep is verplegend personeel. Omdat we dit een beetje te 
algemeen vonden hebben we er voor gekozen om het verplegend 
personeel in het Leids Universitair Medisch Centrum te nemen.  
 
Na wat research is besloten om ons voornamelijk te richten op vrouwen in 
opleiding tot verpleegkundige tussen de 20 en 30 jaar oud. Hier is zowel 
de art als de gameplay op toegespitst. 

 
 
1.2. Beoogd resultaat/ Idee/ Concept 

(17 feb) Game waarin verplegend personeel leert omgaan met een nieuw 
plannings systeem dat in het ziekenhuis gaat toegepast worden. 
 
(19 mrt) Flink aangepast. Nu een serious game bedoeld om 
verpleegkundigen in opleiding te leren om te gaan met de grote 
hoeveelheid taken en patiënten die zij onder zich krijgen.  
 
 

1.3. Waarom planning?: 
Uit ons onderzoek bleek dat verpleegkundigen veel verschillende taken moeten 
doen in weinig tijd. We wouden een spel maken dat dit gevoel een beetje opwekt 
om er aan gewend te raken. Bedoeld is dat het spel uit te spelen is door goed te 
bepalen wat je plant uit te voeren en door wie je dat laat uitvoeren.  
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1.4. Projectorganisatie: 
 
 Rolverdeling: 
 We hebben voor de volgende rol verdeling gekozen. 

 We hebben ervoor gekozen om Research niet onder te verdelen maar dat 
elk teamlid onderzoek doet naar wat voor zijn rol belangrijk is. 
 

Joeri van Ees : GDD1A 
Hoofdrol: Projectleider  
 

• Stuurt het schip 

• Houd overzicht over het project 

• Houd de sfeer er in  

• Houd de doelen in het vizier 

• Plant en stelt taken vast 

• Zorgt dat de teamleden weten wat er 
moet gebeuren en dat het daadwerkelijk 
gebeurd ( met of zonder geweld ) 

• Peilt goed wat voor problemen er in het 
team spelen 

• Organiseert en leid vergaderingen 

• Houd de nodige documentatie en 
rapporten bij. 

• Doet research en bedenkt oplossingen 
om team op  goede pad te houden 

• Communiceert met de opdrachtgevers 
 

Subrol: Game designer 
 

Wesley Schouten:  GDD1B 
Hoofdrol: Lead Game Designer 
 

• Kijkt naar de usability, behaviour en de 
interactie met de spel wereld 

• Bedenkt de gameplay van het spel. 

• Richt zich erg op de doelen, 
mogelijkheden van de speler. 

• Definieert de spelregels 
 
 
Subrol: Game developer 
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Daniël Harmsen:   GDD1B 
Hoofdrol: Game developer 
 

• Programmeert het spel. 

• Vermeld rest van het team of 
iets wel of niet in de game 
gaat kunnen komen qua 
gameplay. 

• Update de rest van de 
teamleden over 
mogelijkheden van AS2.0 

•  
                            Subrol: Game Artist 

 
 
 
 
Tom van Linden:  GAR 
Hoofdrol: Lead Game Artist  

 
• Kijkt bedenkt en maakt het visuele 
gedeelte van het spel. 

• Kijkt erg naar sfeer, emotie en 
ervaring ten opzichte van structuur. 

• Communiceert de mogelijke art style 
naar de teamleden. 

• Levert art work aan aan de game 
developer 

  
 
Subrol: Projectleider < valt in voor als project leider afwezig is 
 
Planning taken/ activiteiten: 
Aangezien het aantal taken en activiteiten alleen maar toeneemt en 
constant veranderd is er voor gekozen om dit in Excel bij te houden. In dat 
Excel document staan ook een globale gantt chart van het project en de 
WBS op aparte werkbladen. 
 
Zie excel document: planning_projectmedical_groep6.xls 
 

Software: 
Volgens de opdracht omschrijving moeten wij flash gebruiken. Daarom 
maken wij de game in Actionscript 2.0. 

 Artwork wordt echter niet in flash gemaakt maar in illustrator en photoshop.  
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Voor communicatie buiten school worden telefoons en een blog op blogger.com 
gebruikt.  
 
Dit is de link daarnaar.  
http://medicalgroep6.blogspot.com/ 
 
Op het blog is goed te zien hoe we het project hebben aangepakt en hoe de 
communicatie verliep. Het aangeraden om hier even een kijkje te nemen om inzicht 
te krijgen in het process en de obstakels.  
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1.5. Project Globale Gannt planning: 
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Naast deze planning is er ook een grootte planning gehanteerd in 

het begin van het project. Deze bleef echter te groot en daar mee 

zijn functie als middel niet goed te dienen. In plaats daar van is het 

grootste deel van de planning en taakverdeling op het blog vermeld 

zodat elk teamlid wel goed wist wat van hem verwacht werd. 
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Uitleg fases 
1.6. Fase 1: Orientatie – Research & Define 

Vanaf week 1 t/m  week 2 

Fase 1 is de onderzoek en ideeën genereer fase. Tijdens deze 

fase willen we bekend raken met ons onderwerp en 

doelgroep. Verder onderzoeken we alvast de mogelijkheden 

van de software die we plannen te gebruiken 

 

1.7. Fase 2: Ontwerp 

Vanaf week 3 t/m week 4   

Fase 2 is de Ontwerp fase. Hierin worden de bedachte 

ideeën verder uitgewerkt tot een uiteindelijk ontwerp wat 

dan geproduceerd kan worden.  

Deze fase wordt er veel geprototyped op papier en heel veel 

geschetst. Hieruit maken we dan selecties en dat werken we 

verder uit.  

Uiteindelijk moet er dan een uiteindelijk ontwerp document 

en Visueel ontwerp zijn dat de richtlijnen geeft voor wat er 

geproduceerd moet worden.  

 
1.8. Fase 3: Productie en Finetunen 

 Vanaf week 5 t/m week week 7 

Deze weken moet het design vaststaan en wordt er keihard 

geproduceerd. Er wordt een assetslijst vastgesteld waar we 

mee bepalen wat er in het spel moet komen en wat de 

prioriteit heeft. Ondertussen wordt er geplaytest met wat er is 

en dat wordt steeds bijgeschaafd tot we een product hebben 

waar we tevreden mee zijn.  
 

Deze fase wordt er dus druk gewerkt en zal de werkdruk hoog 

liggen. Dit wordt echter ook een van de gezelligste fases want 

het is belangrijk dat het team nauw bij elkaar blijft.  
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2. Fase 1: Orientatie – Research & Define 
 
2.1. Onderzoeksresultaten 

2.1.a. Doelgroep Omgeving Inhoud 
 

Inleiding: 

 
We hebben er voor gekozen om voor verplegend personeel in opleiding een spel te gaan 
ontwikkelen. Verder wisten we nog niet wat we moesten gaan maken. 
 
Daarvoor zijn we dus onderzoek gaan doen.  
We hebben het LUMC als onderzoekslocatie gekozen. Hier zijn wij op donderdag in week 
1 naar toe gegaan. Dit ziekenhuis is het gunstigst bereikbaar voor de teamleden, het was 
niet zo voor de hand liggend en Wesley kende er mensen. 
 
Naast het LUMC hebben we nog een opendag van de Hogeschool Leiden in Leiden 
bezocht. 
 
Op donderdag van week 1 zijn wij naar het LUMC geweest. 
 
Vooraf hebben we een paar uitgangspunten bepaald waar we ons op zouden richten met 
het onderzoek. Omdat elk teamlid een andere rol in het team vervuld heeft ieder lid naar 
andere zaken gekeken. 
 
We hebben er eerst voor besloten om voor de schaduw methode te kiezen. 
 
We wouden eerst een heel globaal beeld krijgen van de werk omgeving. Ons motto was 
"verras ons!". 
 
We hadden natuurlijk aan het begin veel vragen,onduidelijkheden en aannames. 
We hoopten met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in wat het werk inhoud, hoe de 
omgeving er uit ziet en ingedeeld was. 
 
 
We hebben een paar belangrijke focus punten bepaald. 
 
De hele groep heeft gekeken naar: 

• de look, feel en beeldtaal van het LUMC. 
• De types die er rond lopen (zusters, verplegers, doctoren etc.) 
• De bewegwijzering 
• Inrichtingen van kamers, ruimtes 
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Om van die aannames af te komen leek het ons een goed idee om enquêtes te maken en 
die te verdelen in het ziekenhuis. 
 
Verder hebben we als materiaal kleine en grote notitie blokken, camera's en mp3 
spelers gebruikt om zoveel mogelijk informatie vast te leggen. 
 
Elk teamlid heeft een apart verslag geschreven over hun bevindingen. Dit leek ons 
handig om met het team onduidelijkheden en misverstanden te constateren.  
 
 
 

Onderzoeks verslag Joeri van Ees 

19-03-2009 

GDD1A 

 
In vervul in het team de rol als projectleider en sub gamedesigner. Om die reden heb ik 
globaal onderzoek gedaan en van alles een beetje bekeken. Ik heb research gedaan naar 
de volgende onderwerpen:  

 
Onderzoek week 1: Globaal onderzoek 

LUMC bezoek 
In vervul in het team de rol als projectleider en sub gamedesigner. Om die reden heb ik 
mij vooral op de omgeving, het gedrag en de sfeer die het ziekenhuis oproept gericht.  
 
Vooraf had ik nog niet een heel specifiek idee waar ik naar ging kijken. Naar het LUMC 
ben ik dus vooral naar het globale plaatje gaan kijken. Waar ik mij wel veel op wou 
richten vooraf was de indeling van het LUMC.  
 
Omdat dat een beetje te algemeen was heb ik al snel besloten om te gaan kijken naar hoe 
de indeling van een verpleeg afdeling er uit zag. Verder heb ik mij gericht op 
communicatie tussen de verpleging en de patiënten. Hier merkte ik dat 
verpleegkundigen zoals we al vermoede veel moeten afstrepen en daar ook nadrukkelijk 
naar moeten vragen aan de patiënten. 
 
Materiaal dat ik plande te verzamelend waren audio opnames (stealth mode), foto's en 
schetsen en snelle notities. 
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De lay-out van een verpleeg afdeling: 

 
Toen ik in het LUMC rondliep kwam ik 
er achter dat elke afdeling een beetje de 
zelfde kamer indeling heeft.  
 
Het principe is altijd het zelfde.  

• Verpleegkundigenpost in het 
midden 

• Patientenkamers er om heen. 
 
Waar ik helaas te weinig tijd voor had 
was een duidelijke layout krijgen van 
wat elke ruimte voorstelde.  

 
A pattern.. 
Een patroon dat ik ontdekte was dat de 
administratie balie van de 
verpleegkundigen zich niet te dicht bij 
de ingang van de afdeling bevond. Er is 
bij de ingang wel een meld balie maar 
dat is niet waar de personeelskamers 
zijn. 
 
Hier zouden verschillende redenen voor 
kunnen zijn maar ik denk zelf dat het is 
om drukte te vermijden. 

 
Een open ziekenhuis 
Waar we voor gewaarschuwd werden heb ik ook een beetje ondervonden. Toen ik het 
LUMC binnen kwam werd ik geconfronteerd met een kolossaal gebouw dat je ook sterk 
doet denken aan een winkel centrum.  Daarom was ik onder de veronderstelling dat ik 
gewoon rond kon lopen ( uiteraard hield ik me rustig). Ik heb gekozen om voor de 
schaduw methode te gaan maar achteraf bleek ik daar eigenlijk niet heel veel aan te 
hebben.  
Dat is omdat ik wel een beeld van de sfeer kreeg maar niet participeerde. Daardoor 
kreeg ik dus geen idee van de werkdruk. Na een uurtje rond te lopen kwam er ook 
iemand op een afdeling naar me toe om te vragen wat ik er deed. Ik kreeg daar het 
verzoek om naar de beveiliging te gaan om te melden dat we aanwezig waren. Daar ben 
ik het achteraf gezien ook wel mee eens. Ik zou het zelf ook niet prettig vinden als 
personeelslid daar of patient. 
Deze man vertelde mij ook dat het handiger was om echt een interview te regelen.  Hier 
gaf hij wel een ingewikkeld traject voor op. Daarom hebben we er ook voor gekozen dat 
niet te doen. 
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Oftewel je kan niet zomaar rondlopen en noteren in het LUMC. Wat ik hier dan wel van 
meegenomen heb is dat als we een game van het LUMC zouden maken er behoorlijk wat 
mensen in rondlopen.  
 

Geluidsmateriaal 
Ik heb in het LUMC ook geluidsmateriaal opgenomen. Daarvoor had ik in me 
achterhoofd dat het mogelijk in de game zou kunnen komen. Toch was het vooral om 
een sfeer beeld te krijgen en te begrijpen wat voor geluiden je hoort.  
 
De bestanden zijn op ons blog te vinden. 
http://medicalgroep6.blogspot.com/2009/02/videos-opleiding-verpleegkunde.html 
 
Wat ik vooral merkte was dat er veel stilte is als je weg gaat van de entree hall en 
winkels. Er is veel stilte en je hoort alleen subtiele piepjes van apparatuur zo nu en dan.  
Wanneer iemand in een brancard langs komt veranderd die sfeer wel maar blijft rustig. 
Ik ben geen situaties tegen gekomen waarin je de chaos en drukte ziet als je in tv-series 
als ER en Grays Anatomy tegen komt.  
 
In plaats daarvan wachtte zorgverleners rustig voor de lift en praten ze over hun dag. De 
man die ik zag liggen hoorde ik wel flink ademen dus er was toch wel behoorlijk wat aan 
de hand. 
 
Wat ik daarvan meeneem is dat we goed moeten uitkijken dat we niet te snel een 
chaotische situatie in het leven roepen.  
 
Op de verpleeg afdeling was het ook erg rustig. Je hoor de verpleegsters praten maar 
niet zeer luid. Dit is waarschijnlijk om de patiënten rust te bieden.  
 
Daar moeten we dus ook goed voor uitkijken dat we geen drukke omgeving geluiden in 
het spel proppen. Een beetje drukte zal oké zijn maar over het algemeen ondervond ik 
voornamelijk een rustige situatie. 
 

Conclusie na de dag 
Na deze dag hebben we besloten om ons te richten op verpleegsters in Opleiding. Dit zou 
het makkelijker maken om een game voor te maken omdat die meer te leren hebben 
over hoe het in het werkveld te werk gaat.  
Met dat als uitgangspunt hebben we besloten dat we meer te weten moesten komen 
over het volgende: 

• Wat doen verplegers 
• Wat voor types bestaat onze doelgroep precies uit 
• Is het nou echt voornamelijk vrouwelijk? 
• Leeftijd 
• Wat voor vormgeving gebruikt de school voor flyers en wat voor tijdschriften 

leest onze doelgroep. 
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Onderzoek week 1: Open dag Hogeschool Leiden 
Ik ben samen met Wesley naar de opendag van de verpleegopleiding van de Hogeschool 
Leiden geweest. Dit is vrij informatief geweest. 
 
We zijn hier heen geweest met de bedoeling om meer te weten te komen over onze 
doelgroep. Dan dachten we vooral aan wat voor: 

• Kwaliteiten 
• Hoe ziet hun werkdag er uit. 
• Vereisten 
• Wat moeten ze weten 
• Wat vind de opleiding dat er mist bij studenten. 

 
Daarnaast was ik van plan om veel foto's te nemen van apparatuur voor referentie voor 
de Lead Artist en ook om op ideeën voor game mechanics te komen. 
 
Toch best veel vrouwen: 

Toen we er aan kwamen zagen we behoorlijk veel meisjes tussen de 18 > 22 ( precieze 
leeftijd is me onbekend).  

 

Gesprek met docent van de opleiding: 
De ruimte voor de opendag van de verpleegafdeling was vrij klein ( ze hadden 2 kamers 
die open waren).  

• 1 om een workshop te doen  
• de ander voor uitleg 

 
We hebben de workshop niet gevolgd en zijn gelijk de ruimte in gegaan voor uitleg. Hier 
troffen we een docente aan die ons veel informatie over de opleiding gaf.  
Zaken die we te weten kwamen waren het volgende: 

• Een opleiding duurt 4 jaar.  
• Het was een erg praktijk gerichte opleiding 
• In het 1e jaar gingen de studenten al op stage voor 5 weken.  
• De kennis van Anatomie van de studenten en in het werkveld was gebrekkig 

 
Met name het laatste punt vonden we erg interessant om dit  een mogelijk idee voor een 
spel kon zijn en het een punt was waar gebrek aan was en dus behoefte voor 
verbetering.  
De docent stelde ons ook voor om een spel te maken waar in de studenten leren hoe de 
anatomie van het lichaam werkt en dan voornamelijk latijnse benamingen en de functie 
er van.  
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We zijn hier in week 2 een beetje mee in de mist gegaan en daarom hebben we dit 

voorlopig laten vervallen. Om die reden ga ik hier niet verder op in omdat het voor nu 

irrelevant is voor ons project. 

 

Onderzoek Week 2: Wat houd het werk in 

De vraag speelde bij ons al vanaf het begin. Wat doet een verpleegkundige nou precies. 
Hoewel we al veel naar de omgeving en wat er mistte hadden geïnformeerd hadden we 
nog niet helemaal duidelijk wat het al inhield.  
 
Om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen ben ik het internet op gedoken. Ik heb 
veel op you tube gezocht naar video's van opleidingen met daarin verschillenden globale 
beschrijvingen wat er van een verpleger/ster verwacht wordt en wat er ze zoal doen. 
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Onderzoek Week 2: Second life 

 

 
 
Dit onderzoek is heel globaal geweest. Ik heb niet Second Life gespeeld maar heb een 
filmpje op youtube1 bekeken. 
Dit is de link er naar:  
http://www.youtube.com/watch?v=xidko60S2Uk&feature=PlayList&p=7105FEEFEC5A
85C7&index=8 
 
 
Ik was vooral op zoek naar voorbeelden van games of applicaties die een verpleeg 
omgeving simuleren. Zoals ik dus vond in Second Life. De reden hiervoor was dat ik wou 
vermijden dat we te veel de simulatie kant op gingen. Om dat te kunnen 
beargumenteren moest ik bewijs leveren en een voorbeeld aan de teamleden.  
 
Ik wou dit vermijden omdat ik het idee had dat er al veel meer verschillende bedrijven 
bezig zijn om een simulatie van een verpleeg omgeving te realiseren. Gezien de 
                                                 

1
 AndyWBlackburn ,"Nurse education in second life at Glasgow Caledonian University 

[demo]", 

http://www.youtube.com/watch?v=xidko60S2Uk&feature=PlayList&p=7105FEEFEC5A85C

7&index=8 
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programmeertaal die wij planden te gebruiken leek Actionscript 2.0 mij hier niet de 
beste omgeving voor.   
 
Deze video vond ik geschikt om dat punt te illustreren omdat er een paar belangrijke 
punten in voorkomen.  
 
1. Ten eerste is de omgeving vrij realistisch nagebouwd. Daar zit veel tijd in en kan wat 
mij betreft in 3d veel beter dan in 2d.  
 

 
 
2. De patiënten kwamen voor mij erg komisch over. Ze waren relatief realistisch 
gemaakt maar toch niet echt en daarom kon ik ze totaal niet serieus nemen. 

 
 
3. Een belangrijk punt waar het team zich voor een tijd op wou richten was 
communicatie met patiënten doormiddel van vragen. Ik had hier mijn twijfels bij omdat 
je dan met of AI zou moeten werken of met een flinke lijst if else statements.  
Zelfs dan is het lastig om een echt gesprek te simuleren. Daarom kon ik me voorstellen 
dat een verpleegkundige liever praktijk ervaring op doet op dit vlak. 
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Hoe het deze sim werk is dat de verpleger een vraag stelt. Dan antwoord de patiënt en 
dan stelt de verpleger weer een andere vraag.  
De zins structuur is goed maar de articulatie van de zin totaal niet. Je hoort veel pauzes 
tussen woorden en woorden worden vaak te lang uitgesproken. 
 
Er is weinig emotie op de avatars af te lezen en geeft daardoor een heel kil en 
kunstmatig gevoel. 
 
De antwoorden die gegeven woorden zouden van alles kunnen zijn. Dit is ook waarom 
het volgens mij niet slim is om een directie conversatie en ondervragings sessie in de 
game te hebben. 
 
Dan is er nog het andere probleem dat zo iets met zich mee brengt en dat is dat je dan 
een enorm aantal aandoeningen in de game zou moeten hebben. Elke aandoening is net 
weer anders dus zou ook andere handelingen vereisen en dus voor een heel ander spel 
kunnen zorgen.  
 
Team reacties: 

Toen ik het toonde was het team het met me eens. Deze video heeft geholpen om een 
grens te trekken tot hoe ver we met realisme gaan en tot hoever we een situatie dus 
simuleren.  
Ook werd hieruit behoorlijk duidelijk dat we wel emotie in ons spel willen hebben en dat 
het een leuk doch leerzaam spel moet zijn.  
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Onderzoek Week 3: Magneet ziekenhuizen: 

Ik stuitte op een interessant artikel via mijn ouders. In een recente brainstorm hadden 
we bepaald dat we ons wouden gaan richten op het trainen van planningsvaardigheden 
op een leuke luchtige manier.  
 

 
 
Het een artikel van Carlijne vos in de Volkskrant 2 van 13 februari 2009 ging het over 
magneetziekenhuizen en dat daarin verplegers meer controle hebben over hoe hun 
planning in elkaar zit. In eerste instantie dacht ik toen ik dat las dat het inhield dat 
verplegers zelf hun dag mochten in plannen. En dat vond ik erg goed aansluiten op wat 
wij voor game planden te maken.  
 
Echter moest voordat we dit gingen koppelen aan ons concept nog wel wat onderzoek 
gedaan worden naar wat een magneet ziekenhuis precies was.  
 
Na het internet wat op te duiken las ik al snel dat magneetziekenhuis een waardering is 
die een ziekenhuis kan krijgen. En niet zomaar een. Meerdere sites melden dat het de 
hoogste waardering is die een ziekenhuis kan krijgen.  
Het principe magneet blijkt te komen van de aantrekkingskracht die zo'n ziekenhuis zou 
hebben op personeel. Simpel gezegd houd het in dat het zo gemanaged wordt dat het 
personeel er zeer flexibele en prettige werk omstandigheden heeft.  

                                                 
2
 Vos, C. 13 feb 2009. "Een magneet voor verpleegkundigen": De Volkskrant 
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Verplegers blijken minder patiënten onder zich te hebben waardoor ze meer zorg aan 
een patiënt kunnen verlenen. 
 
Dat is allemaal leuk om te weten dacht ik en het feit dat ziekhuizen het willen worden 
vond ik interessant. Maar ik vond geen aanwijzing dat verplegers zelf hun dag mogen 
inplannen of hoe ze dat dan doen. Nou zag ik wel een voorbeeld waar ik vooral zag 
wanneer ze shifts hebben. En ik las dat hun werktijden en indeling flexibeler is dan 
normaal. Maar niet hoe ze dit dan in planden. 
 
Met deze kennis ben ik naar het team gestapt en heb hun verteld dat ik er nog geen 
zekerheid over heb of  magneet ziekenhuizen echt aansluiten op ons concept.  
 
Met het team hebben we besloten om onze game meer te richten op het gewoon leren 
van plannen en de taken die uitgevoerd moeten worden en het een beetje minder 
gewicht te geven.  
 
Er bestaat dus best kans dat we niet veel van dit onderzoek terug zien in de game. Maar 
we hebben er wel weer een belangrijk afbakeningspunt meegesteld en het heeft onze 
doelstelling met de game verduidelijkt. 
 

Onderzoek dat nog gedaan moet worden volgens mij: 
• Wat doen ze precies op een dag 
• Wat voor taken voeren ze uit. 
• Hoe lang duurt een taak 
• Wat voor games speelt onze doelgroep 
• Wat vinden ze daar leuk aan? 
• Wat voor vaardigheid vereisen die games 
• hoe lang duren ze 
• Wat voor progressie zit er in 

 
Volgende week hopen we dit gedaan te hebben zoat we aan het eind een executive 
summary kunnen schrijven. Research dat daarna gedaan wordt zal zich specifieker op 
de assets in het spel gaan richten 
 

Referenties: 
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Research Verslag Wesley Schouten 
19-02-'09 

Wesley Schouten 

Gdd-b1 

 
De eerste 2 weken van ons project hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met het 
onderzoeken van een aantal overkoepelende vragen. 
In dit stukje bespreek ik mijn rol hierin.  
Allereerst ben ik bij mezelf gaan nadenken : wat wil ik weten, en wat is belangrijk voor 
ons project. (De wie, wat, waar vragen) 
Met die vragen in het achterhoofd ben ik een aantal enquêtelijsten op gaan stellen.  
(bijlage_1) 
Andere manieren waarop we hebben onderzocht zijn onder andere: 
-Naar open dag van de Hogeschool Leiden geweest 
-Field research in het ziekenhuis 
-Krantenknipsels 
-Internet Research 
-Mensen 1 op 1 geïnterviewd  
-Informatie uit folders 
-Geput uit eigen ervaring 
Het bepalen van de globale doelgroep voor de enquête was makkelijk : verpleeg(st)ers 
in opleiding. (met name HBO-V).  
We probeerden de techniek van de ‘fly on the wall’ uit in het ziekenhuis. 
In het begin ging dit prima, we hebben we zijn als team opgesplitst en zijn ieder een kant 
op gegaan. 
 
Op een gegeven moment ben ik in een wachtkamer gaan zitten om te noteren wat er 
allemaal gebeurde.  
Ik heb vooral gelet op de gedragingen van personeel in het ziekenhuis; waar zijn de 
mensen mee bezig en op  welke manier doen ze dit? Dat waren voor mij de belangrijkste 
vragen. 
In het ziekenhuis zie je eigenlijk geen verpleegster die ‘even pauze heeft’. (Behalve in de 
kantine). Iedereen is altijd bezig of loopt rond, neemt taken over, of deelt taken uit. 
Als mensen niet rondlopen zitten ze achter hun computer en hoor je constant het 
toetsenbord tikken. 
Af en toe 'rende' er een verpleger langs met zijn lunch trommeltje om even snel een 
hapje te gaan eten. 
Als er een patient klaar was liep de verpleegkundige mee, pakte een papiertje van de 
balie, en maakte een aantal aantekeningen. . 
Gelijk hierna werd de volgende patiënt alweer geroepen. De gemiddelde wachttijd in de 
wachtkamer bedroeg ongeveer 10 minuten.  
De wachtkamer was strategisch ingericht. Je kon kiezen om te kijken naar de 
schilderijtjes op de muur, of als je je omdraaide kon je tegenover elkaar zitten. 
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het idee wat in me opkwam was dat het ziekenhuis een goed geoliede machine is , 
waarin de werknemers wel wat weg hebben van een mierennest. 
Iedereen weet wat zijn/haar taak is en wanneer deze uitgevoerd moet worden. Zo lijkt 
het tenminste. 
Ook heb ik mij gericht op de huisstijl van het ziekenhuis en nagedacht over waarom 
dingen zo ingedeeld zijn als ze zijn. Het antwoord hierop is heel vaak : omdat het 
praktisch is. 
Het ziekenhuis is dusdanig vormgegeven dat heel veel elementen voor zichzelf spreken. 
Ook al ben je nog nooit in het LUMC geweest, de navigatie voelt natuurlijk aan. 
de effen zachte kleuren van het gebouw worden onderbroken door felle objecten, zoals 
knalrode liften en fel blauwe deuren. 
Alleen de objecten waar iedereen gebruik van maakt zijn over het algemeen erg 
gekleurd en springen eruit. De overige vormgeving / kleurstelling is erg zacht en voelt 
bijna ‘klinisch’ aan. (wat ook de bedoeling was lijkt me)  
De  navigatie is voornamelijk geregeld d.m.v. heldere en duidelijke iconen die weer in 
het verlengde van de kleurstelling van het gebouw liggen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wat me nog meer opviel is dat er heel veel kunst door heel het ziekenhuis heen hangt. In 
de grote hal hangen er vrij veel grote werken en in de kleine kamertjes hangen de 
kleinere werkjes. Dit geeft onbewust een aardig gevoel van rust . 
Na afloop hebben we nog een aantal mensen van verschillende afdelingen gesproken om 
te vragen of we onze enquête formulieren ergens achter konden laten. 
Na eerst een aantal keer van het kastje naar de muur te worden gestuurd hebben we een 
afdeling gevonden waarvan veel werkneemsters  bereid waren om de enquête in te 
vullen. 
  
Na het enquête onderzoek en research op internet hebben we onze doelgroep wat 
specifieker bepaald : vrouwelijke verpleegsters tussen de 21 en 30 die sociaal is 
ingesteld en leergierig is. (zie persona  bijlage 2) 
Ik dacht dat het voor ons wel handig was als we informatie van onze doelgroep kregen , 
om te kijken wat deze personen bezighoudt en waar hun moeite mee hebben, graag 
willen leren, leuk vinden, en waarom hun dat vinden.  
Ook leek het me handig om te kijken of deze informatie in de ogen van de 
leerlingbegeleiders consistent waren , en om te checken of de kijk die onze doelgroep op 
de zorg heeft, hetzelfde is als de kijk van de praktijkbegeleiders. 
 In totaal hebben we 10 ingevulde enquêtes teruggekregen ; 5 van de 
praktijkbegeleiders, en 5 van de leerlingen. Uit onze enquête bleek dat de antwoorden 
vrij consistent waren en dat er toch vooral wel sprake is van o.a. : lastige zorgvragers,(en 
de omgang ermee), veel administratief werk, en met name : Het kennisniveau moet 
hoger. 
Vooral op punten als kennis (Anatomie) en vaardigheden mag wel wat extra aandacht 
besteed worden. .  
 
Op de open dag van de Hoge School Leiden sprak ik met een mevrouw die bij een 
informatiebalie stond. Wat zij ook aangaf, net als uit de enquête is gebleken, is dat de 
kennis van de fysiologie/anatomie bij de  meeste mensen verbeterd mag worden. 
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Helaas was er maar heel weinig informatie die we op konden doen aangezien ik het 
gebouw waarin de 'open dag' was vrij snel doorgelopen had. 
Er stonden een aantal lokalen open (+/ 4 a 5) waar je wat foldertjes kon verzamelen en 
waarin wat ziekenhuis bedden stonden, voor wat praktijkoefeningen. 
Na een aantal ideeën te hebben geopperd die in het plaatje zouden passen van het aan-
/bijleren van de anatomie/fysiologie kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat dit 
niet echt een goede basis van een game zou worden. De nadruk zou teveel op de 
'serious' liggen en de fun zou erg moeilijk te combineren zijn. 
Aangezien mijn vriendin ook verpleegkundige is heb ik haar ook aan een interview 
onderworpen. 
Wat zij vooral aankaartte was de dag indeling van een verpleegkundige. 
Wat zijn de taken, wanneer worden deze uitgevoerd (sequentie), en door wie worden 
deze uitgevoerd (veel afdelingen hebben verschillende taken)  
Ook attendeerde ze me erop dat er binnenkort waarschijnlijk een nieuw systeem komt 
waarmee de ziekenhuizen hun personeel beter en efficiënter in kunnen plannen. 
Overigens heb ik zelf ook nog drie jaar in de zorg gewerkt, weliswaar niet als 
verpleegkundige maar als begeleider van verstandelijk gehandicapten. 
Wat ik hiervan mee heb genomen is dat er inderdaad erg weinig tijd is voor cliënten en 
dat het administratieve werk veel te veel tijd in beslag neemt.  
De mensen die in de zorg werken hebben meestal veel affiniteit met hun werk, en zijn 
(meestal) sociaal ingesteld. Vaak weet iedereen je ook wel uit te leggen waarom hij of zij 
in de zorg is gaan werken.  
 
Verdere research die we nu moeten doen is dieper gaan graven. 
We hebben nu een beetje een idee van wat we willen gaan doen, en dat geeft mij wat 
meer handvatten om nieuwe dingen te onderzoeken. 
De research die nu nog moet gebeuren houdt in :  
 De spellen en spelelementen onderzoeken van de games die over het algemeen populair 
zijn bij vrouwen van 21 tot 30 jaar. 
Door erachter te komen wat onze doelgroep nu zo trekt kunnen we misschien een aantal 
van de dingen verwerken in onze minigames die de fun in ons serious  game moeten 
stoppen. 

Onderzoeksrapportage Daniel Harmsen 
 

Voorbereiding 
Bij aankomst in het LUMC was ik bewapend met een kladblokje met pen, en een mobiele 
telefoon met camera. Het doel was express niet duidelijk of toegespitst. Het idee was om 
ons te laten beïnvloeden door het onverwachte. Wel hadden we ieder een onderdeel 
waar we speciaal naar keken, toegeschreven op onze taak in het project. 
 
Mijn blik was vooral gericht, als developer, op systemen binnen het ziekenhuis. Op dit 
eerste bezoek was ik toegespitst op bewegwijzering en andere structuren die ik zag, 
bijvoorbeeld of het personeel in een bepaalde manier omgaat met patiënten in 
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wachtkamers. Daarnaast was ik van plan me veelal onopvallend in het ziekenhuis te 
laten verdwalen en verassen. 
Na een uur of anderhalf had ik een redelijke indruk en al redelijk wat blaadjes vol 
getekend en beschreven. En waar het niet teveel opviel, een foto met mijn mobiel. Ik was 
bewust willekeurige gangen ingelopen en maar een beetje gekeken. 
 
Kleurgebruik en vindbaarheid 
Een paar dingen die opvielen waren wel de kleuren, deuren met duidelijke functies 
hadden duidelijke kleuren, andere minder belangrijke deuren en ruimtes waren 
neutraler van kleur. Het was een prettige combinatie van kleur en rust, verduidelijkend. 
Tweede wat opviel was dat de bewegwijzering erg goed werkt. Niet alleen wordt de 
informatie mondjesmaat gevoerd naarmate een bezoeker dieper doordringt in het pand, 
de borden zijn duidelijk herkenbaar en effectief. Wat ook prettig is, is de veelvuldige 
aanwezigheid van klokken, zoals op een station. 
 
Bij binnenkomst krijg je de sectie en verdieping, daar aangekomen krijg je afdeling en 
globale kamerindeling, en de laatste stap is een wachtkamer met een balie. Dat houd de 
informatie op elke stap kort en overzichtelijk, en je hebt ook constant bevestiging dat je 
op de goede route bent. Wat wel typerend is dat mensen die een afdeling of kamer 
zoeken dus constant naar het plafond staren, op zoek naar de volgende aanwijzing. 
Moest mij een beetje denken aan de speurtochten die je als kind deed met stoepkrijt.  
 
Indeling 
En ander ding dat mij opviel is dat er heel erg goed is gekeken naar de indeling van 
wachtkamers. Ik ben zelf een 20 minuten in een wachtkamer gaan zitten, en heb gelet op 
de indeling, het personeel, en de patiënten. De indeling van een erg kleine wachtkamer 
was bijvoorbeeld zo gedaan dat de rijen stoeltjes nooit allemaal naar binnen kijken, 
zodat je een vierkant van mensen krijgt die allemaal alleen naar de rij tegenover zich 
kunnen kijken. De rijen stoeltjes stonden hier naar binnen, daar naar buiten. In de 
centrale ruimte hing een groot tv scherm met informatie en kindertekeningen. Aan de 
muren hing kunst, schilderijtjes met een gelijke stijl, gelijke grote, op gelijke afstand van 
elkaar. Het gaf rust en toch dynamiek in de kleine wachtkamer.  
Ook was er een andere grotere wachtkamer, met een nummer-trek systeem. Hier waren 
de rijen stoelen zo geplaatst dat ze allen het bord met de nummers konden zien, zodat je 
niet met elke piep je hoofd hoeft om te draaien, om te kijken of je al aan de beurt bent. 
Verder was een kinderafdeling in het ziekenhuis, en die wachtruimtes zijn daar 
compleet op ingericht, veel kleur, spelletjes,gezelligheid. 
Kunst trouwens, is op elke vrije centimeter te vinden binnen het pand. Er is bijna geen 
muur zonder een kunstwerk. Er is zelfs een galerij in het pand.  
 

Systemen 
Verder heb ik gelet op andere systemen, bijvoorbeeld het post systeem, en hoe patiënten 
worden opgehaald uit een wachtkamer en verder worden geholpen. Hier heb ik alleen 
maar oppervlakkige informatie over verzameld, omdat het vrij ondoorzichtige systemen 
zijn voor een observatie, je zou daadwerkelijk uitleg moeten krijgen om echt te snappen 
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hoe die dingen in elkaar steken.  Wat ook wel opviel was dat langs de binnenmuren van 
de grote open ruimte in het hart van het ziekenhuis bekleed is met kantoor en 
administratiekamers. Velen, honderden kantoortjes lijken het wel. Sommige moderner 
dan anderen. Er zijn kantoren waar alles blijkbaar in de PC wordt gearchiveerd, maar er 
zijn ook nog kamers met lange archiefkasten vol papierwerk.  
 
Ook kwam ik er tijdens het verdwalen tussen de verschillende wachtruimtes achter dat 
ook afdelingen wel verschillende regels hebben. De regel dat mobiele telefoons helemaal 
uit moeten lijkt een beetje achterhaald, maar bijvoorbeeld op de afdeling radiologie 
geldt het nog steeds. Wat ook wel opviel is dat de sfeer beklemmender werd naarmate je 
verder doordringt tot de kleinere ruimtes. Waar het in de kantine en hoofdgangen nog 
een gezellige drukke boel is, met veel gelach en geklets, zo wordt het serieuzer en 
rustiger in de zijgangen, en ernstig en beklemmend in de kleinste ruimtes. 
 
Het hele ziekenhuis is ook voorzien van allerlei maatregelen om het voor iedereen veilig 
navigeerbaar is. Er zijn liften voor mensen die niet lopen kunnen, en zijn halverwege 
trappen inklap-stoeltjes voor mensen die na een halve trap willen of moeten rusten. 
Verder zijn bijvoorbeeld de traptreden en einden van trappen gemarkeerd met 
gekleurde stippen en strepen, wellicht om slechtzienden te behoeden voor een 
inschattingsfout.  
 
Meer dan een ziekenhuis 
Er was veel gekeken naar de bezoekers en patiënten, en wat zij prettig vinden. Het was 
een heel compleet ziekenhuis, maar ook meer dan dat. Meerdere restaurants, een 
moskee, winkeltjes, een kapper, loket voor maatschappelijk werk, beautyshops, vele 
voorzieningen zijn aanwezig. Zelfs een complete concertzaal, met piano, bar, houten 
vloer en een podium, tafeltjes met kleden, compleet verzorgd. Moet zeggen dat me dat 
wel verbaasde, ik snap wel dat het nuttig kan zijn, er zijn vast feestjes of congressen die 
daar prima gegeven kunnen worden, maar toch verbaasde me dat het in het ziekenhuis 
te vinden was, en niet daarbuiten.  
 
De mensen die rondlopen in het LUMC zijn van aller soort, en wat opvalt zijn natuurlijk 
de grote aantallen assistentes en studenten. Die krijgen les en praktijkervaring op de 
verschillende afdelingen. Het geeft een erg gezellige sfeer over het algemeen, en ik vind 
het wel iets hebben, overal mensen in witte jassen. Op de een of andere manier krijg je 
de indruk dat er zat specialisten voor je klaar staan, en dat er altijd hulp is als het nodig 
moet zijn. 
 
 

De organisatie 
Na deze periode hebben we even besproken wat we ervaren hadden, en wat de volgende 
stap zou inhouden. We besloten hierna directer contact te zoeken met de organisatie, en 
een aantal voorbereide enquêtes ingevuld te krijgen. Ik trok er op uit met Wesley om bij 
verschillende afdelingen langs te gaan. Toen kregen we te maken met de strikte 
organisatie, en de regeltjes die er blijkbaar gelden.  
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We vroegen naar iemand die ons kon vertellen waarop wordt gelet bij het aannemen 
van nieuw personeel.  We werden doorverwezen naar een kamertje met twee dames, die 
de indruk gaven totaal niet mee te willen werken. Maar ze zaten wel in de afdeling voor 
nieuwe werving. We werden afgewimpeld, ze zouden er niet over gaan, en konden ons 
niet vertellen wie daar wel over ging. Wesley en ik zwierven de afdeling kort verblijf op, 
met als doel de enquêtes te slijten. We spraken en aardig afdelingshoofd, die wel naar 
ons wilde luisteren. Ze belde wel even met afdeling communicatie om te checken of ze 
enquêtes mocht invullen. Ze kreeg het groene licht en we spraken af dat we de enquêtes 
later op konden komen halen. Daarna probeerde we nogmaals via een ander 
afdelingshoofd aan de persoon te komen die ging over nieuwe werving, ditmaal 
bewapend met een naam kwamen we wederom uit bij het kantoor van de twee dames. 
Ook ditmaal leken ze geïrriteerd, maar de persoon die we zochten bleek in de kamer 
ernaast te zitten. 
 
Enigszins met stomheid geslagen klopte we aan, maar onze contact persoon was in 
gesprek, wel gaf ze aan dat we een afspraak konden maken met de twee dames. Met 
enige moeite wisten we de dames vervolgens te overtuigen dat we een afspraak wilde 
inplannen. Wat bleek? Mevrouw zat de dag erna op de open dag van met ROC. En dat 
was wel een gouden vondst. Want dat was een open dag waar dus onze potentiële 
doelgroep zou rondlopen, aankomende studenten verpleegkunde. 
 
Op deze open dag zijn teamgenoten ook geweest, en hebben veel info kunnen 
achterhalen, en kan dus als zeer geslaagd bestempeld worden. Ook de enquêtes die we 
later weer hebben opgehaald en samengevat, bevatte bruikbare informatie over onze 
doelgroep, en punten om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld dat het type games dat 
onze doelgroep speelt veelal kleine minigames en puzzels zijn, denkspelletjes. Dat gaf 
ons weer nieuwe ideeën en uitgangspunten voor onze game. De bruikbare info die we 
uit het onderzoek hebben kunnen halen was bijvoorbeeld dat onze doelgroep te maken 
krijgt met veel stress rondom plannen, dat kennis over ziektebeelden vaak onvoldoende 
is, en dat ook de indeling en regels van de afdelingen niet helder zijn, en er verwarring 
kan ontstaan op die manier. 
 
Verder kregen we op deze dag een helder beeld voor een persona, later op papier 
geschreven door Wesley. Het stadium dat volgde was de brainstormsessies, waaruit 
uiteindelijk het concept kwam waar we nu voor gaan. Een game waarin het in elkaar 
puzzelen van roosters en afspraken voor patiënten het game-element is. Het moet niet te 
lang duren, uitdagend zijn, en ook zeker niet aan fun ontbreken. Een idee daarvoor zijn 
bijvoorbeeld minigames, maar daar zijn we nog niet over uit, playtesting zal het nut van 
deze games uitwijzen.  
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3.1.b. Visueel onderzoek 
 

Art document – Tom van der Linden 

Groep 6 

GAR 

**Dit document is erop gericht om het grafische gedeelte van de tot nu toe verzamelde 
research data toe te lichten.** 

We zijn 5 februari met het complete groepje op pad gegaan om onderzoek te gaan doen 
naar het reilen en zeilen in een ziekenhuis.  Van tevoren hadden we afgesproken dat 
ieder lid van ons groepje met een andere blik naar het ziekenhuis zou kijken. Zo zouden 
we meer verschillende informatie kunnen verzamelen en veel verschillende indrukken 
krijgen.  
 
We hebben ook bewust ervoor gekozen om als bezoeker “incognito” het ziekenhuis te 
verkennen. Voor ons eerste bezoekje wilden we niet teveel gestuurd worden door een 
externe partij. Onze eerste blik moest fris, open en weids zijn.  
 
Onze keuze voor het eerste bezoekje is gevallen op het LUMC te Leiden. Een prachtig 
ziekenhuis, gelegen aan de achterkant van Leiden centraal. Het is een groot imposant 
gebouw wat op sommige secties na een modernistische uitstraling heeft. Het lijkt een 
beetje op een omgevallen blokkendoos waarbij alle grote blokken tegen elkaar zijn 
aangevallen.  

Het bezoekje naar het LUMC was voor mij extra bijzonder. Ik ben hier toen ik heel klein 
was heel erg vaak geweest (verdomde oorproblemen etc). Het was dus voor mij op een 
vreemde manier een nogal nostalgisch tripje. Veel gangen en kamertjes kon ik mij nog 
enigszins herinneren, maar er is veel veranderd. Tijdens mijn wandelingetjes heb ik veel 
nieuwe secties ontdekt en zelfs een apart gebedshuis voor Moslims.   
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Figuur 1. Het logo van het LUMC. 
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Figuur 2. Het LUMC te leiden vanaf buiten gezien. 

 

 

Figuur 3. De entreehal van het LUMC. 
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Figuur 4. Een voorbeeld van een balie in het LUMC. 

 

 

Figuur 5. Een voorbeeld van een doorsnee kamer in het LUMC. 
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Figuur 6. Een voorbeeld van een moderne kunstinstallatie in het LUMC.  

 
Als de game artist van het groepje ging ik dus  met een zeer grafische insteek het 
ziekenhuis in. Mijn taak was om de visuele structuur van het ziekenhuis in kaart te 
brengen.  Ik heb op heel veel dingen gelet, zoals meubels, objecten, kleding van 
personeel, inrichting van kamers etc. Later hier meer over. 

Ik heb me heel rustig gehouden, me voorgedaan als een bezoeker. Net zoals de andere 
teamleden heb ik, “low profile”, voornamelijk een beetje doelloos rondgezworven, op 
zoek naar zaken die me opvielen. Deze eerste dag was toch om puur een indruk op te 
doen van het ziekenhuisleven. We waren nergens concreet naar op zoek. Door deze 
houding zijn er veel leuke vondsten naar voren gekomen. 

 Af en toe ben ik ergens gaan zitten puur om even de sfeer op te snuiven of om alles 
gewoon even te laten inzinken. Want wat is het LUMC groot en ruim. Je kan er 
gemakkelijk in verdwalen en je ontdekt steeds weer nieuwe manieren om ergens te 
geraken.  
 
Ons bezoekje aan het LUMC duurde ruim 4 uur. Eerst gingen we ruim een anderhalf uur 
uit elkaar en na een korte lunch hebben we nog iets van dik 2 uur rondgebanjerd. Raar 
om als een soort spion in een publieke ruimte rond te struinen. Ik voelde me af en toe 
een beetje ongemakkelijk omdat ik soms raar werd aangekeken. Maar dat zou ik ook 
doen als er iemand met een dikgerande bril een beetje aantekeningen loopt te maken in 
een ziekenhuis. Er zijn gelukkig geen incidenten voorgekomen, ook niet bij de andere 
teamleden. 
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Figuur 4: mijn notities 

 

Er zijn mij verschillende dingen opgevallen in het LUMC: 

• Er wordt veel gebruik gemaakt van gesatureerde kleuren. Liften zijn knalrood, 
deuren knalgeel en vloeren knalblauw. Naast dat het er leuk uitziet, zit hier 
waarschijnlijk een gedachte achter.  

• In het gebruik van deze kleuren lijkt een hiërarchie in te zitten.  

o (Zeer) Belangrijke objecten zoals liften, brandweerapparatuur, 
alarmlichten en bewegwijzeringen voor nooduitgangen zijn allemaal rood. 
Deze springen gelijk in het oog.  

o Secundair belangrijke objecten zoals deuren, tafeltjes, stoelen dragen 
voornamelijk de kleur geel, waardoor ze wel in het oog opvallen maar niet 
om aandacht schreeuwen als voorgenoemde objecten.  
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o En dan krijgen we de vloeren, die voornamelijk uit blauw linoleum 
bestaan. De vloer is niet belangrijk en dit wordt onderstreept door het 
gebruik van een koele kleur.  

• Zusters hebben korte, witte jassen. Doctoren hebben een langere jas aan.  

• De bewegwijzering in het LUMC is erg strak vormgegeven met een schreefloos 
lettertype (als ik het juist heb is het Helvetica). Het heeft af en toe iets weg van 
Schiphol, vooral de entreehal. Alles lijkt op dit gebied erop geënt om verwarring 
te voorkomen.  

• Er is een hoop kunst aanwezig in het LUMC. Het zou zo kunnen doorgaan als een 
kunstgalerij. Kunst heeft hier meerdere functies, waarbij het voornaamste 
geruststellen en verwondering is. 

• Er is in het LUMC een hoop leesvoer aanwezig (naast de bibliotheek natuurlijk). 
Overal liggen blaadjes verspreid, waarbij de onderwerpen  zeer uiteenlopen. Een 
hoog percentage hiervan gaat over de natuur, natuurlijk i.v.m. de kalmerende 
werking die het heeft op de patient of de bezoeker.  

• We hebben een hoop blaadjes meegenomen uit het LUMC. Qua vormgeving en 
uitstraling kwamen ze niet echt overeen. Dit kwam omdat ze ieder een ander 
onderwerp belichten, variërend van een ziektebeeld tot het administratieve 
beleid in een ziekenhuis. Er waren wel wat overeenkomsten wat betreft het 
gebruik en de kwantiteit van het beeldmateriaal (foto’s, grafieken, illustraties 
etc.) en hier en daar wat lettertypes (schreefloos en met schreef). 

 

figuur 7. Een selectie van blaadjes uit het LUMC. 
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Over het algemeen heeft het LUMC van binnen dus een zeer moderne uitstraling. 
Daarnaast kwamen termen zoals  netjes, geordend, ruim, fris, en licht in me op, doelend 
op de sfeer en uitstraling van de verschillende ruimtes in het ziekenhuis. 

Je zou tevens kunnen zeggen dat het een hoog “design” gehalte heeft. Het hoge 
gesatureerde kleurengebruik, de houten constructies en de vele kunststellages doen je af 
en toe vergeten dat je je in een ziekenhuis bevindt. Het is werkelijk (van binnen althans, 
over de buitenkant valt altijd te twisten) een prachtig staaltje architectuur. 

Hierin schuilt gelijk het gevaar van onze keuze voor dit ziekenhuis. Het LUMC is 
natuurlijk niet een doorsnee Nederlands ziekenhuis. Het is een van de grootste 
zorginstellingen van het land en staat internationaal hoog aangeschreven. Het is wel een 
prachtige en interessante inspiratiebron voor de vormgeving, juist omdat hier daar 
zoveel aandacht aan is geschonken.  
 
Doelgroep  

 Na het afnemen van de enquêtes hebben we onze doelgroep vastgesteld: 

*Vrouwelijk (omdat zij de meerderheid vertegenwoordigen) verplegend personeel in 

opleiding in de leeftijdscategorie van 20 - 25 jaar* 

Nadat we deze hebben vastgesteld heb ik onderzoek gedaan naar hun (visuele) 
interesses. Als game artist heb ik voor het product natuurlijk wel enige referentie nodig 
om zodoende een gepaste grafische stijl te ontwikkelen.  

Ik heb via mijn huisgenoot Remco contact gezocht met Manon, een goede vriendin van 
hem die in de zorgsector werkt. Ze valt precies in onze doelgroep. Ik schotelde haar 
vervolgens 6 korte vragen voor, ieder gericht om er een beetje achter te komen wat haar 
bezig houdt. 
 

 1. Wat voor hobbies heb je? 

M: Dichten, spelletjes doen, met vrienden kletsen, muziek luisteren, tv kijken 

2. Wat voor TV series kijk je? 

M: Levensgevaarlijk, I shouldn't be alive, Politie op je hielen, GTST, fear factor, holland's 
got talent.  

3. Wat voor bladen lees je? 

M: Het tijdschrift Psychologie en Mijn Geheim 

4. Speel je wel eens spelletjes (zowel digitaal als non-digitaal)? En zo ja, welke? 

M: Het bordspel Trik-trak, yathzee, kolonisten, sudoku, zweedse raadsels, 
woordzoekers, mijnenveger, freecell 

5. Wat voor websites bezoek je? 
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M: www.nu.nl, www.google.nl, www.9292ov.nl, www.hotmail.com, 

6. Heb je nog andere specifieke interesses met betrekking tot de zorg? 

M: ik vind het iets moois om anderen te helpen! 
 

 

 

Manons antwoorden zijn zeer duidelijk en bruikbaar. Ik wacht nog even af voordat ik 
hier echt harde conclusies uit ga trekken, maar er zitten wel al wat prachtige leidraden 
in. Ik wil nog 1 of 2 meer mensen interviewen voor wat meer bevestiging, maar als dit 
niet opschiet dan ga ik vanuit deze data opereren.  

Wesley heeft uit de eerste enquêtes een persona ontwikkeld. Hier en daar is het nog een 
beetje oppervlakkig, maar het is wel een goede representatie van onze doelgroep.  

Persona 

Hier is de persona die is ontwikkeld vanuit de enquêtes: 

 

Naam: Monique van de putten  

Leeftijd: 21 jaar  

Woonplaats: Voorschoten  

Beroep: student verpleegkundige  

Hobby's: sporten, uitgaan  

 

Over Monique:  

Monique is een leuke jongedame van 21 jaar die erg sociaal is ingesteld.  

Ze is net begonnen met de HBO-V opleiding omdat ze de omgang met mensen leuk vindt. Ze 

heeft al een paar maanden les gehad en al veel over de 'stage' gehoord die ze dit jaar nog 

moet lopen van vriendinnen.  

 

In d'r vrije tijd kijkt ze vaak naar dingen als Grey's Anatomy en House M.D.  

In het weekend gaat ze vaak uit met een aantal vriendinnen.  

Om dit te bekostigen werkt Monique in een lingeriezaak op de woensdag en zaterdag. 

Verder sport ze nog ongeveer 2x per week.  

Als ze met vriendinnen uitgaan houden ze van tenten waar je “lekker kan dansen”.  
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Andere tijdsbestedingen zijn MSN'en en hyven.  

Monique wilt absoluut niet bij een studentenvereniging omdat ze daar helemaal niets mee 

heeft. “Dat is voor mensen die interessant willen doen” vindt ze.  

 

Ze is bekend met het begrip 'Gamen' maar meer omdat haar broertje dit vaak doet. Zelf 

speelt ze wel eens een klein spelletje online, maar dit moet erg laagdrempelig zijn, en niet te 

lang duren, anders kan ze niet geïnteresseerd blijven. 

 

  

Conclusie 

 
Er zijn meerdere conclusies die ik uit dit voorlopige onderzoek kan trekken: 
 
Het eerste bezoekje aan het ziekenhuis was zeer leerzaam en interessant. Vooral als 
artist heb ik veel goede indrukken opgedaan. Het LUMC leende zich hier ook erg goed 
voor, met zijn hoge “design” gehalte.  
 
Wat betreft onze doelgroep, deze speelt veel games op een casual manier. Hieronder 
vallen zowel bordspelen en digitale casual games (Mijnenveger, spele.nl). Dit is wel het 
meest interessante gegeven wat is voortgekomen uit ons onderzoek. 
 
Tot slot wil ik zeggen dat ik nog iets meer onderzoek wil doen naar onze doelgroep om 
zodoende een volledig beeld te krijgen. Zodra ik dat heb, kan ik mij volledig storten op 
het zoeken naar de juiste art directie voor de game.  
 
 

Gezamenlijke Conclusie: 

 
Concluderend is het een zeer informatieve periode geweest. We zijn meer te weten 
gekomen over wie, wat, waar en hoe en kunnen daar mee verder. 
 
We zijn er achter gekomen dat we een spel willen gaan maken waarin de speler leert hoe 
ze om kunnen gaan met planningssituaties en daarbij iets opsteekt over de verschillende 
afdelingen en de taken die er uitgevoerd worden. 
 
We hebben onze doelgroep verduidelijkt en richten ons nu op vrouwen tussen de 20 25 
die net in het ziekenhuis aan het werk. Ook zal het wel te gebruiken zijn tijdens een 
verpleeg opleiding om op een leuke manier te leren plannen. 
 
We zijn er ook achter gekomen wat voor spellen onze doelgroep graag speelt maar 
hebben nog iets meer duidelijkheid over nodig.  Dat is dan ook gelijk waar we nu ons 
onderzoek op richten. Met name Wesley (Gamedesigner) gaat zich hier erg op richten. 
 
Tom(Artlead) gaat Manon nog wat verder benaderen en haar activiteiten uitpluizen. 
Waar speelt zij graag mee en hoe lang doet ze daar gemiddeld over? 
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Ook gaat hij onderzoeken hoe de series ogen die onze doelgroep veel kijkt. 
 
We willen meer fun in het spel verwerken omdat alleen plannen misschien nog een 
beetje te saai wordt. Dat wordt nog veel playtesten om hier een beslissing voor te 
kunnen nemen. Maar dat houd dus ook in dat we meer onderzoek gaan doen naar 
minigames.  
 
Na dit onderzoek zal er voornamelijk specifieker onderzoek gedaan worden naar de 
verschillende assets van het spel.  
 

Bronnen: 
 
Magneetziekenhuizen: 
 
Magneetziekenhuis in de maak: 
 
http://www.zorgvisie.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsartikel/MagneetziekenhuisInDeMaak.ht
m 
 
 
Klinkt kijkt naar Magneetziekhuizen 
 
http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/meva/2008/meerwaarde-magneetziekenhuizen.asp 
 
http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=5384&Itemid=67 
 
 
Slides over wat het is: 
 
http://www.oncologie.venvn.nl/Portals/34/oncologiedagen/Lindenburg%20Magneet%20ziekenh
uizen.pdf 
 
 
diaconessenziekhuis wil het zijn: 
http://www.oncologie.venvn.nl/Portals/34/oncologiedagen/Lindenburg%20Magneet%20ziekenh
uizen.pdf 
 
What it is:  
http://www.nursingadvocacy.org/faq/magnet.html 
 
American nurses credentialing  center: 
http://www.nursecredentialing.org/Magnet.aspx 
 
some more info: 
http://www.afscme.org/publications/2192.cfm 
 
Day of a magnet nurse: 
http://medgenmed.medscape.com/viewarticle/568185_print 
 
 
Burnout: 
http://www.fss.uu.nl/sop/Schaufeli/111.pdf 
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de taal van de verpleging: 
http://books.google.nl/books?id=I4A121-
u8CwC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=verpleging+werkdag&source=bl&ots=Yhb0sGH5RM&sig=p6
E3nUNtLPsYQ75pSp1dJSPx5Vg&hl=nl&ei=a7GcSZGiGI-Y-
gaF0cjeBA&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result#PPA14,M1 
 
 
werkstuk verpleegkundigen: 
http://www.scholieren.com/werkstukken/32073 
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2.2. Beschrijving Concept 
 

2.2.a. Spelregels en formal elements 
2.2.b. Art richting 

 
De artstyle vaststellen 

Tom v/d Linden  - Lead artist 

 

Het gene waar ik de meeste moeite mee heb gehad tot nu toe is het bepalen van een 
distinctieve art style voor het project.  
 
Dit komt omdat onze doelgroep ver van mij af staat (Vrouwelijk verplegend personeel in 

opleiding in de leeftijdscategorie van 20 – 25 jaar) en hierdoor had ik aanvankelijk wat 
moeite om me hierin vast te bijten. Ik bedoel, ik ben een vent, wat verwacht je? 
 
Hierdoor heb ik wat meer tijd moeten steken in research dan dat ik gewoonlijk gewend 
ben. Korte interviews met de doelgroep, het kopen van wijvenblaadjes, het bekijken van 
werk van vrouwelijke illustrators en het spelen van casual games online behoren tot 
enkele activiteiten die ik heb ondernomen om meer inzicht te krijgen in de wensen van 
onze potentiele klant. 

Er zijn verschillende dingen die me opvielen tijdens het onderzoeken van deze typische 
“vrouwen” media.  

In glossies zoals de Elle, de Viva en Mijn Geheim worden voornamelijk heel veel foto’s 
gebruikt. Illustraties komen een beetje op de tweede plek. Ze worden vooral gebruikt bij 
het inluiden van een belangrijk artikel. Ook horoscopen worden altijd opgeleukt met wat 
illustraties maar dan houdt het bij veel glossies een beetje op.  

Hieronder volgen wat voorbeelden van illustraties die ik gevonden heb in 
vrouwenblaadjes zoals de VIVA, Maria en Elle. De overeenkomsten liggen voornamelijk 
in de redelijk simpel ogende illustraties, de speelse lijnvoering en vrolijk, fel 
kleurengebruik.  
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Figuur 9. Enkele illustraties van artikelen in de VIVA/Maria. 

Bij de vormgeving van andere media zoals de casual games van Zylom wordt er ook 
duidelijk gericht op de doelgroep; (huis)vrouwen. Dit uit zich door het gebruik van 
vereenvoudigde vrouwelijke figuren, een rijk kleurenpalet en over het algemeen een 
positieve, vrolijke uitstraling. 
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Figuur 9. Enkele screendrops van Zylom games.  

De volgende alinea kan wat kort door de bocht klinken, maar wegens tijdgebrek tijdens dit 

project dient het een illustratief doel. 

De manier waarop vrouwen tekenen ten opzichte van mannen is beduidend anders. 
Mannen tekenen over het algemeen wat hoekiger, zijn vaak technischer meer onderlegd 
en gaan vaak meer voor een overweldigend geheel. Geliefde onderwerpen zijn heroische 
en/of actievolle taferelen.  

Vrouwen daarentegen tekenen over het algemeen sierlijker, eleganter en veel meer met 
ronde vormen. Ze benadrukken vaak de vrouwelijke kwaliteiten van hun figuren, zoals 
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kwetsbaarheid, zorgzaamheid of sensualiteit. Veel illustraties van vrouwelijke 
illustratoren ogen simpeler, maar zijn daardoor niet minder doeltreffend of veelzeggend. 
 

  

  

Figuur 10. Enkele voorbeelden van vrouwelijk illustratief werk. 
 
Van al het verzamelde beeldmateriaal heb ik een styleboard samengesteld. Deze moet de 
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sfeer en de uitstraling van de game weergeven. Let op de mode/”fashion” inslag van dit 
geheel en de nadruk op het vrouwelijke figuur.  
 

 

Figuur 11. Moodboard “Plannen!” 
 
De stijl zover ik die nu in mijn hoofd heb en wat uit de research is komen rollen kan als 
volgt worden omschreven: 

Vrouwelijk, elegant, licht en speels.  
 
Na dit uitvoerige onderzoek kan ik eindelijk gericht de art style van onze game gaan 
ontwikkelen. 
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2.2.c. Goals en Deadlines 

1. Welke Goals : Projectleider (Joeri van Ees) 

Joeri van Ees GDD1A 

Project Leider 

Wij hebben de opdracht om een spel te maken voor verplegend personeel waardoor zij 
leren hoe een ziekenhuis in elkaar zit. 
Wij hebben er voor gekozen om ons op het trainen van planningsvaardigheden te 
richten. Op een leuke manier. Het idee hiervoor ligt nog niet vast waardoor ik nog geen 
duidelijke productie doelen kan stellen.  We hebben wel het idee om taken te laten 
slepen op een taakbalk die dan uitgevoerd moeten worden en beloond worden. 
Tussen de taken in zou dan iets luchtigs zitten als een klein spelletjes ala wario ware. ( is 
een mogelijkheid) 
 
Ik weet wel al zeker dat we uiteindelijk een prototype af willen hebben waarin het 
volgende vertegenwoordigd is: 

• Hoe het speelt 
• Hoe de progressie is 
• De sfeer 
• De look  
• Een voorproefje van het verhaal ( als we daarvoor gaan  op het end) 

Hoe het klinkt laat ik even met rust tot we zeker weten dat de rest van het spel er komt. 

 
Een volledig af product moet het niet zijn maar wel een afgewerkt product waar mee een 
goed beeld van het spel kan gegeven worden voor de opdracht gever.  
 
Ik zie de volgende probleem punten:  

• Één van de hoofd mechanics blijkt niet haalbaar waardoor we radicaal het 
ontwerp moeten omgooien 

• We willen teveel verschillende mechanics waardoor we enorm mogen schrappen. 
• Het blijkt halverwege niet goed te werken waardoor we ook het ontwerp moeten 

omgooien. 
• Om het helemaal leuk te maken komen we hier achter als de art grotendeels af is. 
• Het blijkt niet leuk te zijn. 
• Het blijkt niet serious genoeg te zijn 
• Het blijkt geen game te zijn.  
• Er zal vast wel iets zijn met afbeeldingen in flash krijgen en classes die niet doen 

wat ze moeten doen. 
• We bezwijken aan gebrek aan slaap =.= 

 
Verder heb ik het volste vertrouwen in mijn teamleden. We hebben een blog waar we 
dagelijks op communiceren naast en iedereen werkt hard. Ik ben dan ook niet bang dat 
werk niet op tijd ingeleverd wordt door de leden mits de deadline er goed voor 
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vaststaat. Als iets te moeilijk blijkt dan kunnen we daardoor wel in de problemen 
komen. Het lijkt mij dus ook wel zaak om dat vroeg te constateren.   
 
Deadlines:  

Om dit project tot een gunstig einde te brengen heb ik de volgende goals gesteld. De 
goals kunnen veranderen mocht het team het nodig vinden. Wij zien deze ook niet als 
absolute waarheid maar meer een manier om onze positie in het project in de gaten te 
houden. Ze geven ons richtlijnen om goed door te kunnen werken. 
 

1.1. We willen een werken prototype afhebben op donderdag 19 maart  
1.2. 20 maart moeten we het inleveren 
1.3. we willen daarvoor eind week 4 de executive summary af hebben 
1.4. en eind week 4 hopen we de basis code( die we zoiezo nodig gaan hebben) 

van het spel te hebben staan zodat we mechanics kunnen testen voor 
geschiktheid.  

1.5.  
1.6. Begin week 5 moeten we uiterlijk playtesten (liefst in week 4 al). Dit kan 

paper prototyping zijn want ik vermoed dat de code nog niet ver genoeg 
gevorderd zal zijn om de mechanics te testen. 

1.7. Maandag week 5 leg ik de assets lijst vast.  Die wordt ook ingedeeld op 
prioriteit zodat we weten wat eventueel weg kan blijven. 

1.8. eind week 5 moet het design absoluut vastliggen, hierna komen er geen 
nieuwe features meer in. 

1.9. eind week 5 zijn de basis classes voor het spel af. Childs enz hoeven nog niet 
zou wel gunstig zijn als het al zo was. 

1.10. we willen uiterlijk in week 5 beginnen met produceren. 
1.11. De art style moet vastliggen eind week 5. Tot die tijd mag er nog ge 

experimenteerd worden maar daarna is het produceren. 
1.12. Eind week 6 is het het gunstigst als de art af is maar ik vermoed dat dit 

doorloopt tot half week 7  
1.13. Development moet voltooid zijn rond maandag week 7 (Maar dit loop altijd 

uit) 
1.14. Tweaking, fine tunen, verfraaien gebeurt als alles goed gaat in week 7 

1.15. Voor geluid hebben we nog geen doel gesteld. Dit komt er ook alleen in als de 
rest van de taken goed verlopen. Wat mij betreft bepalen we dat eind week 6.  

  
Duidelijke productie goals kan ik op moment van schrijven nog niet stellen want 
we zijn er nog niet helemaal uit wat we gaan maken. We zijn wel erg in de buurt.   
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3. Fase 2: Ontwerp - Ideate / Prototype / Choose 
3.1. Functioneel Ontwerp (interactie & gameplay) 
 

 

Design document: Plantastic® 
Wesley Schouten  - Lead Game Designer 

 

Titel : Plantastic 

Type game : Serious Game 

Categorie : Puzzel/ Plan Game/ Tijdsmanagement 

 

Aantal spelers : 1 

Speelduur : varierend van ongeveer 3  tot 10 minuten 

Doelgroep : Verpleeg(st)ers in opleiding, tussen de 20 en 30 jaar. 

 
Doelstelling : De gebruiker op een speelse een aantal vaardigheden meegeven die 
gebruikt kunnen worden in de werkomgeving.  
(Prioriteiten stellen, Sequentieel werken, Verwerkingssnelheid) 
 
 

Functioneel ontwerp 
 

Navigatie 
Het allereerste wat je te zien krijgt als je het spel opstart zal een beginscherm zijn met 
de titel en (als dat haalbaar is) een simpele intro animatie. 
 
Als er geklikt word op een knop spring je over naar het titelscherm. 
Dit scherm geeft de gebruiker al een aardige indruk van de vormgeving van het spel. 
Hier krijgt de gebruiker 2 opties , namelijk : 

− Start het spel 
− Ga naar de credits. 

Op het credits scherm is een terug-knop te vinden om terug naar het titelscherm te gaan. 
 
Spelverloop 
Als je het spel start zie je een introscherm met de volgende elementen. 
- Start spel 
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- Speluitleg (Scherm met uitleg van het spel) 

 
  
- Credits   (Scherm met de namen van de teamleden) 
-Stop spel  
 
 
Deze elementen worden bij de interface uitleg in dit document besproken. 
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              1            2            3 
Je begint het spel met in het middelste gedeelte (scherm 2) een aantal blokjes die op de 
achtergrond lijken te staan. (50% opacity) 
Het is de bedoeling dat de speler nu eerst “setjes” kleuren maakt door middel van deze 
kleuren uit het rechter-gedeelte (scherm 3) te slepen. 
Ondertussen loopt de timer naar beneden. 
Voordat de timer de eerste blokjes bereikt heeft, is het de bedoeling dat de speler die 
blokjes heeft 'weggewerkt' . 
 
Dit is te doen door een combinatie taken (elke kleur is een andere taak) te maken,  
en hierop een verpleeg(st)er te slepen. (mits de verpleegster nog voldoende energie 
heeft. 
De combinatie van taken staat voor de behandeling van 1 patient. 
De blokjes zullen nu verdwijnen, waardoor de gebruiker bij de volgende rij kan en zijn 
punten verdient. 



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 50 – 
 Medical 

   � �                                                                      
 
Het is de bedoeling dat  alle patienten worden verzorgd (een x aantal per 
'werkdag'(level)), en hiervoor is het noodzakelijk dat alle taken worden uitgevoerd. 
Als alle taken uitgevoerd zijn, heeft de speler het level behaald, en word de resterende 
tijd omgezet in punten.  

 

Moeilijkheidsgraad 
De moeilijkheidsgraad in onze game wordt door een aantal factoren bepaald, namelijk: 

- De hoeveelheid weg te werken blokjes 
- De snelheid van de tijdsbalk 
- Het aantal verschillende gekleurde blokjes ( we kunnen ook 4 of meer 

verschillende kleuren blokjes aanbieden) 
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Interface uitleg 
 
De interface bestaat uit 3 schermen. (zie afb.1.) 

 

              1            2            3 
Hieronder volgt wat uitleg over de verschillende onderdelen. 
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Scherm 1  
 
verpleegkundigen: 

                   
Deze icoontjes stellen onze verpleeg(st)ers voor. Als je een verpleegster een aantal taken 
hebt laten doen, gaat de energiemeter omlaag.  
Het icoontje van de verpleegster geeft weer wat haar toestand is.  
Hoe meer taken je weg haalt, des te meer energie verliest je verpleegster.  
De energie wordt dan automatisch weer opgeladen. 
 

Scherm 2  

Taken /afspraken 

         
Dit zijn de taken die de verpleegster uitvoert.  
De verschillende kleuren staan voor verschillende taken. 
Taken sleep je op de plek waar ze horen. De plek is te herkennen aan de kleur.  
Is er een vakje is met een lichte kleur (50% opacity) Dan is het mogelijk om hier een taak 
op te slepen van de volle kleur. 
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Om de 'taken' uit te voeren is het de bedoeling om setjes van verschillende 
kleurencombinaties te maken. 
Nadat je een combinatie van 3, 4, 5 of 6 kleuren hebt gemaakt veranderen de blokjes 
zodat je weet dat deze taken kunnen worden uitgevoerd door een zuster. 

 �zo ziet een blokje eruit als deze weggehaald kan worden 
Vervolgens kan je er een verpleegster overheen slepen (en muisknop loslaten) waardoor 
de zuster de taken uitvoert. 
Je krijgt per weggespeelde taak 500 punten. 
Echter, de zuster veliest ook energie door de taken te voltooien. Het is daardoor 
raadzaam om goed te kijken welke zuster het meest strategisch is om in the zetten. 
 

Tijdbalk 

Dit is de tijdbalk die vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden 'loopt' 
Als deze tijdsbalk de blokjes bereikt heeft, terwijl deze nog niet zijn weggespeeld, 
verliest de speler 50 punten per seconde . Als de tijdsbalk de onderkant van het level 
bereikt moet de speler de dag (het level) overnieuw beginnen. 
De tijd die een speler overheeft aan het eind van een level, bepaald voor een groot 
gedeelte de score 
omdat de score  voor elk blokje hetzelfde is. 
Voor elke overgebleven seconde , krijgt de speler 50 punten. 
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Scherm 3  

Score / level 

 
 
De score wordt bepaald door de blokjes die je hebt weg weten te werken en de tijd die er 
nog over is nadat je alle patienten hebt genezen. 
Ook kan je hier zien in welk level je zit.  
Hoe hoger het level des te hoger de moeilijkheidsgraad 

 

Beschikbare blokjes 
 
 
Vanuit dit scherm kan de speler de benodigde blokjes op de 
desbetreffende kleur slepen. 
Als de kleuren corresponderen dan wordt hier weer een nieuw 
blokje aangemaakt. 
Als je geen opties hebt met de beschikbare blokjes, dan kan je op 
reset drukken, en worden er nieuwe blokjes gegenereert. 
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De levels 
Hieronder een overzicht van de levels die in het spel kunnen komen. Voor het prototype 
hebben we level 1 en level 6 er in gekregen maar level 4 niet.  Voor een uiteindelijke 
game zouden we hier nog levels tussen in bedenken en verschillenden variaties zodat je 
van level 1 meerdere varianten hebt waardoor de speler  niet zomaar het veld uit haar 
hoofd kan leren kennen.  Dit is echter te veel programmeer werk dus hebben we dat 
voor het prototype weg gelaten.  
 

Level 4:  



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 56 – 
 Medical 

 

Level 6: 



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 57 – 
 Medical 

 

Level 8: 
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3.2. Visueel Ontwerp 
 

De uiteindelijke totstandkoming van de stijl voor “Plantastic©!” 

Tom v/d Linden  - Lead Artist 

1. onderzoeksmateriaal 

De bestaande stijl die ik heb onderzocht heb ik voor op de voorgaande pagina’s al een 
beetje uiteengezet. Het is speels, vrouwelijk, licht, zwierig en cartoonesk. Het is het werk 
van (voornamelijk) vrouwelijke illustratoren die je kan vinden in mode- en 
vrouwenlectuur.  

 

Figuur 12. Onderzoek doen vergt offers, weet je.  

De doelgroep(en) van de verschillende media die ik heb onderzocht varieren nogal 
onderling, maar hebben allemaal wel ongeveer hetzelfde startpunt: de sterke jonge 
vrouw van ongeveer begin de twintig. Daarna loopt deze op tot 30 (Viva) of zelfs 40 jaar 
(Mijn Geheim).  De vormgeving van deze media verschillen natuurlijk, maar komen altijd 
een beetje neer op datzelfde principe: Speels, elegant, zwierig en vooral vrouwelijk.  

Ik heb me daarnaast ook verdiept in andere digitale media speciaal ontworpen voor de 
vrouw, waarbij mijn voorgaande bevindingen (nadruk op vrouwelijke figuur, speels 
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karakter, felle kleuren) goed naar voren kwamen. Kijk maar naar de Zylom spelletjes die 
ik eerder behandeld heb.  

De typografie die ik heb gezien, voornamelijk bij glossies en ander gedrukt materiaal 
was een combinatie van zowel schreefloos als schreeflettertypes, waarbij de letters vaak 
ook vrouwelijke kwaliteiten beschikten: curves, rond, elegant. Bij de kopjes werden 
vooral schreeflettertypes gebruikt en voor de de koptekst een schreefloos lettertype.  

De iconografie van het onderzochte materiaal, en ik wil nu niet teveel in herhaling 
vallen, komt toch weer op vertrouwde vrouwelijke kwaliteiten: rond, frivool, elegant etc. 
Logo’s,  figuren, illustraties, noem het maar op, zelden vertoonden deze aggressieve 
(“mannelijke”) kwaliteiten. 

Eigenlijk zijn de volgende afbeeldingen bepalend geweest voor de stijl van dit project; 
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De invloed van deze afbeeldingen zijn goed terug te vinden in de game, waarin ik later 
op terugkomen.   

2. Design voorwaarden toepassen in het eigen project 

Hoe hebben alle deze verschillende elementen in ons product gestopt? Ik heb me 
eigenlijk om heel eerlijk te zijn pas heel laat met de daadwerkelijke vormgeving bezig 
gehouden. We waren te druk met het vastleggen van het game design. Ik heb mijn 
steentje wel bijgedragen waar ik overigens erg trots op ben.  

Tot die tijd had ik steeds wel een goed idee maar miste ik gewoon de tijd om 
verschillende iteraties te maken. Het is allemaal wat beperkt gebleven tot wat losse 
schetjes, verspreid over een periode van 3 a 4 weken.  

Hierin is op een gegeven moment wel een duidelijke lijn te zien. Toen ik eindelijk voor 
mijn gevoel het stijlonderzoek had afgerond kreeg ik steeds duidelijker een beeld voor 
mijn ogen van hoe de game eruit zou moeten zien. Ik begon gewoon brutaal in Illustrator 
te werken en hakte, natuurlijk in overleg met mijn teamgenoten de nodige knopen door. 
Eind week 5 (!) moest er gewoon geproduceerd worden.  

Ik heb eigenlijk kortweg op een gegeven moment de volgende voorwaarden opgesteld 
voor de vormgeving van de game: Niet teveel details, open, licht, vrouwelijke focus en 
vooral speels (zowel in lijnvoering als kleurgebruik). Zoals ik al eerder aangaf was dat 
voor mij even slikken, aangezien ik tegen mijn eigen natuur in moest gaan qua 
vormgeving. Ik hou wel een beetje van grungy vormgeving, met veldslagen, bloed en 
wapens en zo.  

Maar ik zag dit als een uitdaging en ben er sindsdien voor gegaan. Het heeft me een hoop 
waardevolle ervaring opgeleverd, werken in een stijl die niet dichtbij je staat. Ik heb het 
gevoel dat ik hier aardig in geslaagd ben.  

3. De beeldtaal uitwerken naar nieuwe elementen geschikt voor de game.  

Rond eind week 5, begin week 6 ben ik eigenlijk daadwerkelijk begonnen met de 
vormgeving voor de game. Daarvoor heb ik natuurlijk veel onderzoek gedaan en hier en 
daar tussendoor wat schetsjes gemaakt .  
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Figuur. 12 Voorbeeld van een paar schetsjes, waarin duidelijk de speelse lijnvoering en de 

nadruk op vrouwelijke figuren te zien valt.  
 
Na het lezen en bekijken van het vele verzamelde materiaal kreeg ik al gelijk wat ideeën 
in mijn hoofd voor de stijl van onze game. Deze heb ik met behulp van een nieuwe 
brushpen op papier gekwakt en aan mijn teamgenoten laten zien. Ze waren gelijk erg te 
spreken over de ideeen. Aan de hand hiervan ben ik verder gegaan, hier en daar niet vies 
van een experimentje.  

Na deze schetsfase kwam toch opeens de realisatie dat er gewoon geproduceerd moest 
worden. Na een lange “analoge” fase, werd het toch tijd om mijn iMac op te starten en 
aan de slag te gaan met Illustrator. De keuze voor llustrator is er eigenlijk 1 van weinig 
mysterie: Ik kan hier snel in werken en ik kan met de brushes snel en zonder veel moeite 
de zwierige lijnkwaliteit emuleren.  

Ook het feit dat Illustrator met vectoren werkt was een groot voordeel omdat we lang 
hebben lopen twijfelen over de uiteindelijke afmetingen van ons spel. Illustrator stelde 
mij in staat om gewoon artwork te maken zonder bang te zijn dat ik niet op de juiste 
resolutie zat te werken.  
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Figuur. 13 Voorbeeld van een vroeg visueel prototype van de weergaven van de patienten 

in de game. Deze stijl is grotendeels intact gebleven omdat deze op verschillende resoluties 

zeer goed werkte.  

We waren er al snel overeens dat, ook met het onderzochte visuele materiaal in ons 
achterhoofd, de main focus op de verpleegsters en de patienten zou komen. De relatie 
tussen die twee is zo belangrijk omdat vele ondervraagde verpleegsters  dit aanmerkte 
als het grootste pluspunt aan hun werk; het werken met mensen.  

  

De reden dat we hebben gekozen voor een mannelijke doctor in de hoofdrol is omdat 
we, hoe stupide het ook klinkt, gewoon mannen in ons product misten. Het is wel een 
erg duidelijk vrouwenfeestje. Met een duidelijke knipoog naar Grey’s Anatomy, onder 
vrouwen een zeer populaire serie, heeft de doctor iets weg van “dr. McDreamy”.  

Helaas zijn we vergeten een mannelijke verpleegster erin te verwerken, iets wat we 
vanuit verschillende bronnen vernomen niet erg op prijs werd gesteld (het is misschien 
wat sexistisch.. Volgende keer beter!).  

Door naar wat ander digitaal illustratief werk wat ik voor het project heb gemaakt. Bij 
het werk wat volgt stond de stijl zo goed als vast.  
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Figuur. 14 Voorbeeld van de patienten, zowel in zieke als genezen staat.  

Het uitwerken van de patienten was een waar feest. De hele vormgeving is gebaseerd op 
het cartoonesk met realistische proporties weergeven van het ziekenhuis en diens 
personeel, maar hier en daar wel toch de nodige knipoog ( de realistische proporties heb 
ik aangehouden zodat het niet te “kiddy” zou worden).  

Ik heb expres verschillende karakters van verschillende leeftijdscategorieen ontworpen 
om hier wat variatie in aan te brengen. Steeds dezelfde perfecte vrouwenkopjes is 
natuurlijk ook niet leuk. Persoonlijk is de oude man mijn favoriet, hij heeft een heerlijke 
over de top blije reactie op zijn porum. Daarnaast is de pillenmadam ook zeker niet 
verkeerd.  
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Figuur. 15 In dit voorbeeld komen de invloeden van de verschillende vrouwelijke media 

naar voren. Ik heb voor de uiteindelijke stijl van het weergeven van karakters goed 

gekeken naar de vrouwenblaadjes en diens illustraties. De vesimpelde features van deze 

vrouwengezichtjes communiceren goed hun gemoedsrust zonder dat ze teveel afleiden van 

de speelervaring.  

Op naar de verpleegsters, een ander belangrijk onderdeel van het spel (onze doelgroep, 
verdorie!). De speler moet natuurlijk visuele input krijgen van het spel, en we hebben 
hierbij kleine avatars van de zusters voor gecreeerd. Kleine versimpelde weergaves van 
vrouwenhoofdjes. Ik heb een tijdje op de gedachte gehinkt om ze van die typische 
zusterhoedjes mee te geven, maar dat is wel erg stereotypische en hopeloos verouderd.  

Om toch duidelijk te maken dat het hier om verpleegsters gaat heb ik al hun haar achter 
hun oren gedaan (standaard procedure) en geen oorbellen gegegeven. Daarnaast hangt 
boven de hoofdjes in de interface een post-itje met de titel verpleegsters erop. 

 

.  

Figuur 16. De puzzelblokjes in al hun versimpelde glorie  
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De blokjes staan ieder voor een andere behandeling: (onderzoek/stethoscoop, 
medicijn/naald en operatie/scalpel). De pil is uiteindelijk geschrapt en vervangen door 
een uitroepteken met een medisch kruis verwerkt in de punt, duidend op de urgentie 
om de verpleegster op de patient te slepen.  
 

  
Figuur 17. Het beginscherm. 

Hierboven kunt het startscherm bewonderen, en ironisch gezien was dit het laatste 
onderdeel van de game waar ik aan gewerkt heb. Door het hectische schema van de 
afgelopen weken kreeg dit echt de laagste prioriteit. Omdat we een puzzelgame hebben 
ontworpen kreeg logischerwijs de interface, een belangrijk deel van de speelervaring 
voorrang.   

Het is in feite andersom werken; De interface is eigenlijk een verwijzing naar het 
prikbord op het beginscherm. Planschema’s zijn eigenlijk altijd wel te vinden op muren 
in ziekenhuizen.  Prikborden en smartboards vol met notities, afspraken, 
kindertekeningen, zo zag ik dat een beetje voor me. Ik vond dit sowieso wel een leuk 
gegeven omdat die volle borden altijd een beetje een speels karakter hebben. Iets wat 
uiteraard weer goed paste bij de aard van onze game.  

Ik heb de meeste typografie van onze game zelf met de hand geschreven om het dat 
zelfgeschreven gevoel mee te geven. Ik wilde geen vies, goedkoop font van internet 
gebruiken om onze game op te maken. Door het zelf te maken kon ik hier en daar wat 
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subtiele verschilletjes aanbrengen waardoor het steeds door iemand geschreven lijkt, 
iets wat natuurlijk gebeurd op een prikbord waar iedereen toegang tot heeft.  

Kortom, dit stijlonderzoek heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan ons project 
en de totstandkoming hiervan. Het uitvoerig uitschrijven en documenteren hiervan 
echter is alleen wel beter geschikt in een langere projectperiode, aangezien je dan iets 
meer tijd krijgt om over dingen na te denken.  

 

Figuur 18. Een voorbeeld van de interface, bijna voltooid.  
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3. Technisch Ontwerp 
 

2. Welke functionaliteit: Developer (Daniël Harmsen) 

Daniël Harmsen 
Developer 
 
Righty: "welke functionaliteit moet er in het spel komen, en in welke volgorde?" 
 
Global: 

• timer (done) 
• tijdlijn (done) 
• afmetingen planner vaststellen 

Planner: 

• hittests met verschillende afspraak blokken 
• Arrays met data hangen aan specifieke afspraak blokken 
• Afspraak blokken beweegbaar maken met Mouse, in een edit modus, waarin de 

tijd stopt. 
• punten telling en strafmechanisme 
• Blokken onbeweegbaar maken zodra ze voor het eerst in aanraking komen met 

de tijdbalk 
• invoeren van extra gekleurde vlakken in de planner die staan voor eisen van de 

verschillende afdelingen. (bv radiologie is geel, en je kunt afspraken voor 
radiologie dus alleen kwijt in gele delen van de planner) 

Game: 

• Frames: intro filmpje/screen, menu, game, edit modus, (minigames), onderzoeks 
resultaat scherm. 

• Lopen 
• bounderies 
• "use" knop om patiënten te kunnen pakken en meenemen. 
• minimap 
• AI die je schema soms in de war brengt. 

 

Note van projectleider: 
Het concept is omgegooid in de laatste 3 weken. Dat houd in dat veel van wat hier 

beschreven staat niet volledig toe te passen is op onze uiteindelijke game. Maar veel ervan 

toont wel overeenkomsten met wat er uiteindelijk in de game zit.  

Toegevoegd is dat de code een stuk complexer is geworden dat we 1 class hebben moeten 

gebruiken en enorm veel arrays om een grid te genereren waarop de combinaties herkend 
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moesten worden. Die combinaties moesten ook weer opgeruimd worden. Dat heeft veel 

werk gekost en heeft ook geresulteerd in veel hardcoding. De code is dus ook niet erg 

makkelijk aanpasbaar maar wel toe berekend op uitbreiding. 

3. De art pipeline:  

 

Project “Medical” 

Groep 6 

Tom van der Linden 

GAR 

 
Ieder lid van ons team heeft een bepaalde werkwijze, de een wat meer geraffineerd de 
ander. Dit verfijn je natuurlijk naarmate je meer ervaring op doet met het werken in 
projectgroepen.  
 
Ik heb al redelijk wat ervaring opgedaan hiermee, deels omdat ik al een vooropleiding 
heb gehad en omdat ik in mijn vrije tijd veel freelance werk doe. Ik ben gewend om in 
groepen te werken maar heb tevens geen moeite om in mijn eentje te werken met 
deadlines.  

Het zal als volgt te werk gaan: 

Omdat we in flash werken hebben we al wat constricties. Illustraties gebaseerd op pixels 
zijn minder bruikbaar en dus zal ik eerder geneigd in Illustrator te gaan werken. 
Gelukkig kan ik zeer goed overweg met dit pakket, dus daar voorzie ik weinig 
problemen. 
 
Ik zal natuurlijk eerst moeten overleggen met het team wat er gemaakt moet worden en 
in welke hoeveelheden. Deze communicatie zal blijven het gehele project voortduren 
natuurlijk. Hun input is zeer belangrijk en moet mij ervan weerhouden overbodig 
artwork te produceren, aangezien we niet teveel tijd hebben. 
 
Afgaande op het onderdeel van de game, zullen de benamen van de files varieren. 
Hieronder volgen wat voorbeelden; 

Voor bijvoorbeeld game personages: 
character_nurse_color.ai  

character_nurse_sketch.jpg 
 
Omgevingen: 
environment_bathroom_line.ai 

environment_hallway_color.png 

 
Het lijkt mij handig voor mijn teamgenoten eerst het type artwork (personage, 
environment) te specificeren, vervolgens het onderwerp (de zuster, de doctor etc) en 
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dan uiteindelijk de status van het artwork (lijnwerk, gekleurd enz). Zo kun je in een 
oogopslag alles zien en lezen van het bestand. 

Voor de rest van het project gaat het heel erg afhangen van de voortgang van de 
development kant en de design kant van het project. Ik kan niet zonder hun feedback, 
mijn werk functioneert naast eye candy ook als motivator. So let’s do this! 

 
4. Welke tests: Game Designer (Wesley Schouten) 

 
Wesley Schouten  
Gdd1-b 
Game designer 
 
Game Designer : 
Om te kijken of de ideeen die wij genereren, en de verschillende resultaten die zijn 
gebleken/gekomen uit de onderoeken, werkelijk goed materiaal zullen zijn voor een 
leuke en leerzame game, zal ik ongeveer op de volgende manieren onderzoeken : 
 
--Eerst zal ik een kleine, globale schets maken van hoe een idee op papier uitgewerkt zal 
worden. 
 
--Dit gebruik ik dan om te controleren of ik over bepaalde elementen heen kijk, of dat 
een idee haalbaar is 
 
--De volgende stap is om de verschillende onderdelen te tekenen en uit te knippen. 
(Uiteraard kan er ook met Flash 'geprototyped' worden). Vervolgens boots ik eenzelfde 
situatie na die ook in de game zal zitten.  
 
-- Mochten er bepaalde dingen niet goed werken of niet compleet uitgedacht zijn dan 
moet dat in deze fase naar voren komen, zodat we hier nog tijdig op in kunnen springen. 
 
--Als iets wel of niet blijkt te werken dan gooi ik mijn resultaten in de groep (in de vorm 
van een bespreking) om te overleggen en te verduidelijken wat de volgende stappen 
zullen zijn in het proces. 
 
 
--Vervolgens probeer ik betrokken te zijn bij de samenwerking met de game developer 
en de artist zodat alle neuzen dezelfde kant op (blijven) staan. 
 
--Vervolgens, als het idee/ontwerp in flash is uitgewerkt kan er nog een keer worden 
getest en misschien zonodig hier en daar wat getweakt worden. 



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 70 – 
 Medical 

 
 
3.3. Assetlijst 

Deze asset list gebruikt de MoSCoW indeling om te bepalen wat belangijk is en wat niet.  
- Must Have  (MH) 
- Should have (SH) 
- Could have  (CH) 
 
 
Zoals de naam zegt zijn de must have items belangrijker dan de onderstaande enz.  
We strepen verder af in deze lijst. Als iets af is staat er een '#' voor.  
 
Ik zie voor als nog geen reden om hier een ingewikkelde gantt voor in elkaar te draaien 
omdat we maar 2 weken hier mee bezig zijn. 
Als je dat wel wil moet je het even melden.  

Art: 
(SH) Intro: 
 
(MH) Menu: 
Button:  

� Start game 
� Credits 
� Terug button 

Loading balk  
 
(SH) controls scherm: 
 Text: 
 ( uitleg hoe game werkt + controls) 
 
 Buttons: 
  
(SH) Credits:  
 
 
(MH) Game: 
(MH) Interface: 
 side elements : Doing 
main element: Still to be done 
 
(CH) Backgrounds:  
 
   
  
 
(MH) Tijdsbalk 
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(MH) Resources: 

3 verschillende taken balkjes.   
1 rood 
1 blauw 
1 geel 
 
 
Verplegers: 
Aantal: 3 
Kleurverschil: Nee  
 

(MH) Stamina balkje voor de zusters 

Programming: 
 
Classes: 

Verpleegster 

 

 

 

Gedrag: 

 

1. Zorgen dat kleur op kleur snapt (done) 
2. Terug vliegen wanneer niet op eigen kleur (doing) 
3. database van taken maken en pushen wanneer een taak gedropt is. 
4. Combinatie herkennen  
5. Zuster op combi slepen 
6. Zuster in cooldown na op taak slepen. 
7. Score optellen na combinatie verwijderen 
8. Timer  
 
9. Start en eind scherm inladen enz. ( komt later uiteraard) 
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4. Fase 3: Resultaat & Evaluatie – Implement/ Learn 
4.1. Korte Evaluatie final concept 
4.2. Evaluatie proces 

4.2.a. Individuele PMI's 
 

PMI  

Tom van der Linden 

Groep 6 “Plantastic!” 

GAR 

Pluspunten: 

- Ik heb veel meer inzicht gekregen in het game design proces door me daar in de eerste 
paar weken actief mee bezig te houden.  
 
- Het vormgeven in een compleet andere stijl dat ik gewend ben dankzij een uitvoerig 
stijlonderzoek was ook een goede ervaring, al wil ik volgende keer wel iets meer ruimte 
en tijd hiervoor. 

- Communicatie was goed tussen de verschillende teamleden. Daarnaast waren de 
brainstormsessies ook altijd een feest.  
 
Minpunten: 

- Te laat echt begonnen met vormgeven (productie) voor de game. De rommelige 
interface en de hier en daar wat simpele uitwerking van karakters zijn hier testament 
van.  
 
- Bovenstaand probleem kwam voort uit teveel schrijfwerk. Ik snap dat we onze keuzes 
en beslissingen moeten kunnen verantwoorden, maar het nam wel een beetje vreemde 
vormen in zo’n kort project. 

- Te weinig feedback momenten. Hierdoor konden we minder snel aanpassingen 
doorvoeren indien nodig.  
 

Interessante punten: 

- Stijlonderzoek.  
 
- Game design principes van zo dichtbij meemaken. 

- Rolverdeling die strak werd aangehouden. Ik werd echt gezien als de artist, iets wat 
vooral het afspreken van taken vergemakkelijkte. Iedereen wist waar die aan toe was.  
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Persoonlijk PMI  

Wesley Schouten  -  Gamedesigner 

 

Pluspunten: 
- Geleerd wat het is om een Lead-Gamedesigner te zijn. 
- Ook nog veel kunnen oppikken van het programmeren. 
- Er heerste een hele goede sfeer en het groepsgevoel was ook prima! We hebben veel 
gelachen! 
- Geleerd dat ik me niet teveel met andere moet bemoeien in de zin van : ik doe mijn 
taken, en anderen doen hun taken. De resultaten communiceren we dan naar elkaar. 
 

Minpunten: 
- We hebben niet alle 4 de levels in het spel kunnen krijgen 
- Eigenlijk was de periode te hectisch. Met het verhaal van geen filevorming in 
opdrachten begonnen we deze periode. Uiteindelijk was ik elke week weer verbaasd 
over de grote hoeveelheid huiswerk die we naast het project nog moesten ‘wegwerken’.  

  
Interessante punten: 
- Het maken van een serious game blijkt een stuk moeilijker dan het lijkt( Het vinden van 
een balans tussen serious en Fun) 
- De research beslaat een groter gedeelte van het proces als ik verwacht had  



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 74 – 
 Medical 

PMI Daniël Harmsen – Developer groep 6    
Project : Get Medical - Plantastic 

 
Pluspunten 
Erg tevreden over het uiteindelijke product. Het was een bevalling, dat zeker, 

maar we zijn er als groep toch in geslaagd een game te produceren die heel erg 

‘‘af’’ voelt. Ik zie het ook als meer dan een simpel prototype, met menu’s buttons, 

en veel art, en niet te vergeten muziek en geluidseffecten. 

 

Humor noem ik als tweede pluspunt, omdat dat ons als groep altijd positief 

gestemd heeft gehouden, en er nooit echt een periode is geweest van depressie en 

wanhoop. 

 

Een super idee van onze projectleider was het aanmaken van een blog waar wij 

onze voortgang documenteerde en belangrijke mededelingen kwijt konden. In 

het begin stond ik er sceptisch tegenover, en keek ik niet vaak, aan het einde 

meerdere keren per dag. 

 

Ik heb dit project bewust gekozen programmeur te zijn, vooral omdat ik van 

mezelf denk dat het niet een van mijn sterkere punten is. Ik wil het beter kunnen 

en dit was een prima kans. En ik moet zeggen dat ik enorm vooruit ben 

gesprongen en ik erg trots ben op wat ik heb neergezet qua code. 

 

Brainstormsessies waren leuk en leverden vaak veel op, meer dan ik verwachte. 

Ik ben meestal iemand die ervan uitgaat dat het beste idee toch van mij zal 

komen en zag nooit echt brood in mindmaps en brainstormsessies. Maar het nut 

ervan is mij zeker duidelijk geworden tijdens dit project. 

 

Halverwege het project van concept wisselen maakte de code van versie twee een 

stuk beter door opgedane ervaring. Alles werd efficiënter en overzichtelijker. De 

code van mijn arcade spel kan ik nauwelijks meer lezen, dit wel. 
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Samenwerking met de Artist Tom was ook erg prettig en snel tijdens de laatste 

dagen productie. Ik gaf opdracht voor tekeningen, hij maakte ze, en ik zette ze in 

het spel, snel, doeltreffend, concreet. Was erg fijn.  

 

 

Minpunten 
 

Overdadige documentatie die vereist was vanuit de opdrachten leek soms meer 

werk te kosten dan dat het iets opleverde. Met name onze projectleider heeft 

ontzettend veel papierwerk gedaan. Ik snap dat dit een handige structuur zou 

zijn voor lange projecten met vele mensen, maar dit leek overkill. 

 

Nauwelijks teruggekeken naar projectdocumentatie. Het was iets dat afmoest, en 

daarna voor mij nauwelijks waarde had. 

 

Halverwege project van concept wisselen was enorm veel extra programmeer 

werk. Met als pluspunt dat versie twee vele malen beter is dan versie één.  

 

Interessante punten  
 

Ik vind programmeren daadwerkelijk heel erg leuk, en ook een uitdaging, frisse 

moed om XNA uit te diepen door de kick die dit gaf door het uiteindelijke 

product te zien. 

 

Tekortkomingen van flash komen duidelijk aan het licht. Ik wil nu een 

volwassene programmeertaal.  
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Persoonlijke PMI en eind evaluatie  
Joeri van Ees 
(Project Leider) 
 
Pluspunten: 

• Een game maken die niet alleen op fun gericht is. 

• Mijn manier van plannen, verslagleggen en documenteren verbeterd. 

• Een betrokken team onder mij gehad waar ik naar een mooi eind 

product mee kon toewerken. 

• Onderzoek doen naar een werkveld dat niet de mijne is. 

• Geleerd om me meer in toom te houden en niet te snel te gaan. Dat 

vetraagd het project namelijk alleen maar. 

• Ik heb me erg betrokken opgesteld en heb me heel erg bezig gehouden 

met het team. Probleem punten heb ik zo snel mogelijk geprobeerd te 

spotten en te behandelen.  

 

• Geleerd om van begin tot eind een goede structuur met duidelijke 

afspraken in het team te krijgen.  

• Blog was een goede zet wat de vaart er in hield en het team bij elkaar 

hield.  

 

• Humor in de groep die goed wist wanneer we serieus moesten zijn en 

wanneer we konden lachen. Sfeer was goed. 

 

• Development was goed gemengd met dit project. We kregen veel 

assistentie en de lessen sloten behoorlijk aan op probleem punten van 

het project.  

• Zelfde geld voor tools 4 thinking maar ik kreeg wel te weinig feedback 

op wat ik gemaakt had.  

 

Minpunten: 
• Zoiets is altijd lastig maar het een en ander viel ook tegen aan dit 

project. 

• Voornamelijk de documentatie heeft veel tijd in gezeten en heeft ons 

team uiteindelijk niet erg geholpen. Het was handig om zelf naar buiten 

te krijgen wat we wouden maar ik had het zelf liever bij het blog 

gehouden. Dat werkte namelijk erg overzichtelijk. 



Project 5  Medical updated: 

Team 6 Project Plan 19-03-2009 

Joeri van Ees Versie 1 

 

 Project Plan - 77 – 
 Medical 

 

• Door de grote projectdocumentatie konden we laat beginnen met echt 

iets te produceren. Ik denk dat de uiteindelijke game daar ook onder 

geleden heeft. Er was veel schrijfwerk en dat zat in de weg van het 

ontwerpen.  

• De feedback dit project was erg karig. Het gesprek met Karel was 

handig maar verdere feedback op onze documentatie en voortgang was 

te gebrekkig of niet aanwezig. Daarom heb ik ook niet het idee dat we 

echt begeleid zijn maar voelde het meer aan als een gesprek met de 

opdrachtgever.  

 

• Daarnaast vond ik het onderwerp interessant maar kwam ik er wel 

achter dat het niet echt een onderwerp is om in flash te behandelen.  

• Ook zaten er veel mogelijke hoeken waar je enorm boven je pet kon 

mikken. Ook kwam ik er achter dat waar echt behoefte aan is in de zorg 

toch behoorlijk saai is om te maken of te complex voor een team van 4 

studenten.  

 

• De andere opdrachten zaten het project in de weg. Modellen sloot er 

niet op aan. Tekenen had er veel meer op aan kunnen sluiten en de 

lessen van Thinking of Art vroegen om iets te uitvoerig voor een klein 

project als dit. Ook de research vereist was wel erg uitvoerig en we 

moesten alles referencen terwijl het geen onderzoek is dat commercieel 

bedoeld was.  

 

Interessante punten 
• Het project was gewoon op zich zelf interessant om te doen. Het was 

een onderwerp waar het merendeel van de leden niet helemaal bekend 

mee waren.  

• Het process zelf is interessant verlopen. Ik heb als wat ervaring met 

game projecten en deze was toch weer heel anders dan die ik er voor 

gedaan heb. Ik heb dus ook wel geleerd dat elke game weer een aparte 

aanpak vereist en het vooral passen en meten is.  

 

Conclusie: 

Ik heb het project als erg prettig ervaren. Het is goed verlopen en de 

samenwerking was top. Ik mag me zelf gelukkig prijzen met de teamleden die 

ik onder me heb gekregen.  
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Hoewel elk lid zich buitengewoon goed heeft ingezet wil ik Daniël Harmsen de 

developer nog even speciaal noemen. Hij heeft dit project een staaltje 

programmeer werk neergezet waar ik niet van had kunnen dromen in de 

eerste week. Aangezien hij origineel meer een artist is vind ik dat een 

noemenswaardige prestatie. Hij heeft zich de hele periode constant verbeterd 

en er zit nu dus ook een syntax in die mede door de development lessen van 

een mooi niveau is. Ik raad u aan de code te bekijken en hem hier feedback op 

te geven. Dat heeft hij echt verdiend.  

 

 

4.2b Groeps PMI 
 

PMI Groep 6: 

 

Plus punten: 

Eerste kans om aan een game in een team te werken. 
Goede ervaring om een serious game te maken. 1e keer.  
Het was fijn om het product te zien groeien tot iets waar je trots op kan zijn. 
 
Veel geleerd over wat er vereist is en wat voor moeite het kost om een game neer te 
zetten.  
Vallen en opstaan. 
 

 

 

Min punten: 

Communicatie was af en toe niet soepel 
Weinige externe feedback (naast Karel) 
Te laat begonnen met het produceren van artwork, design etc. 
Onderzoeksperiode duurde te lang, te lang opties open gehouden.  
Feedback art- en researchdocument kwam te laat.  
 
Het blijft bij een prototype en daar werk je dan dus ook naar toe.  
 
 

 
 

Interessante punten: 

Eerste keer serious game. Dat was op zijn minst gezegd een aparte ervaring. 
Het uitvoerige onderzoek 
 - Het onderzoeken van een werkveld dat niet het onze was. 
 - Niet voor de hand liggende doelgroep. 
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4.3. Eind Conclusie 

Concluderend kijken we terug op een zeer goed verlopen 

project met een erg prettige samenwerking. We zijn trots op 

wat we hebben neergezet en hoewel er altijd nog wel wat 

veranderd kan worden zijn we tevreden met het eind 

resultaat. 

 

We kunnen alleen maar hopen dat we met soort gelijke groep 

aan het fun project kunnen beginnen.  
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5. Bijlagen 
5.1. Wekelijkse rapportages 

Door: Joeri van Ees (Projectleider) 
Opmerkingen: 
Alles wat hier behandeld wordt staat uitgebreider op ons blog geplaatst. Dat 
blog is hier te vinden: 
http://medicalgroep6.blogspot.com/ 
 
 

Week 1 
 
Wat hebben we gedaan: 

door Notulist: Tom van Linden 

Maandag 2 Februari 

 

De groepjes werden bekendgemaakt. We hebben elkaar leren kennen en contactdata 

uitgewisseld.  

 

Dinsdag 3 Februari  
 

We hebben wat ideeën heen en weer gegooid en een afspraak gemaakt om een 

ziekenhuis te bezoeken. Daarnaast hebben we bedacht om een enquête te houden om 

aan specifiekere informatie te komen.  

Bepaald om blog en google doc's te gebruiken voor documenten delen. 

 

Woensdag 4 Februari  
 

Vandaag hebben we de enquête afgemaakt en de tijd vastgesteld voor het bezoek aan 

het LUMC; 11.00u!  

 

Donderdag 5 Februari  
 

Vandaag hebben we het LUMC bezocht en het was me toch een ervaring. Ieder lid van 

ons groepje ging eropuit om een apart deel van het ziekenhuis te bekijken vanuit zijn 

eigen oogpunt. We waren nergens specifiek naar op zoek en hierdoor hebben we een 

hoop waardevolle informatie kunnen vergaren.  

Vele krabbeltjes en tekst leverde het bezoekje op en hopelijk zit er iets van waarde 

tussen. Maar dat kan bijna gewoon niet anders! 

Enquêtes afgegeven bij het LUMC die we morgen kunnen ophalen. 
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Vrijdag 6 Februari 

 

Door Joeri (projectleider) 

We hebben na de XNA intro ff snel besproken wat we dit weekend gaan doen. Voor 

zover ik weet haalt wesley morgen de enquete formulieren op. Ik ga samen met wesley 

morgen naar de hogeschool leiden voor de opendag. Wie mee wil komen mag mee 

komen:P. We hebben rond 12.00 afgesproken op Leiden Centraal. 

 

Besluit is er op gevallen om zich te richten op studenten net in opleiding. 

 

Zaterdag 7 Februari 

 

Door: Joeri(projectleider) 

Bezoek aan de Hogeschool Leiden. Mevrouw gesproken van de opleiding en foto's 

gemaakt. 

Enquetes opgehaald bij LUMC 

 

Bevindingen:  

Gebrekkige kennis van de Anatomie van het menselijk lichaam van de studenten. 

Studenten gaan in 1
e
 jaar al 5 weken op stage.  

 

Zondag 8 Februari 
 

Project vrije dag 

  

 Wat hebben we niet gedaan/ ging fout: 

1. Wie wat waar vragen invullen. 
 Waarom niet: 
 Gepland omdat de volgende maandag te doen 
 

 Consequenties: 
  

2. Taakverdeling op logboeken plaatsen. 
Waarom niet gedaan/gelukt?: 
Projectleider had die les gemist en was zich er dus niet van bewust. Wel 
gevraagd aan team maar wist niet dat het zo duidelijk op je logboek moest 
komen. 

W
e
e
k
 1
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Consequenties: 
 
Oplossing: 
 

 
3. Foto's op blog plaatsen: 
 Why: 

Daniel kreeg ze niet van zijn telefoon. Joeri heeft ze simpelweg nog niet allemaal 
er op staan.  

  
 Consequenties: 
 Lastig om nu bij te houden hoe 
  

Oplossing: 
 
 
   
Activiteitenlijst voor volgende week: 
 

Kijken naar: 
Wat: 

Wat we gevonden hebben 
Wat we ontdekt hebben 
Wie, Wat, Waar vragen invullen 
Bepalen of we terug keren naar het LUMC of niet.  

 
Wie: Allemaal 
Wanneer: maandag 9 feb 2009 
Status: Moet nog gebeuren. 

 
 

W
e
e
k
 1
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Week 2 
 
Wat hebben we gedaan: 
 
Opmerkingen:  
Tom de notulist was ziek vanaf dinsdag. Joeri (projectleider) heeft daarom voor Tom recaps op 
het blog geschreven per dag. Hieronder korte samenvattingen hiervan. 

Maandag 2 Februari  
Team heeft bevindingen besproken van afgelopen weekend. Wesley en Joeri hebben 

bevindingen afgelopen weekend gedeeld. Tom en Daniel waren hier nog niet enthousiast 

over.  

Tom gaf aan dat ie niet zomaar een simulatie van een ziekenhuis wou maken omdat die 

spellen er al zijn. Een dokter bibber achtig spel zag hij ook niet zitten. Uiteindelijk heb ik me 

bedacht dat we vast blijven zitten in cliche's omdat we een te nauw beeld van het werk veld 

hebben.  

 

 

Dinsdag 3 Februari  

Tom was ziek wat erg vervelend was voor deze periode van het project.  

We hebben de wie,wat en waar docs behandeld. Hier uit bleek vooral dat we nog erg 

verschillen in het idee wat we hiervan hebben.  

 

Knelpunten: 

Met name wie verschilt met als grootste knelpunt of we ons op beginnende studenten of op 

afgestudeerde richten die het werkveld net in gaan richten.  

 

"Wat" is enorm verschillend bij iedereen maar wel hebben we allemaal het doel om de  

verplegers iets te leren en ze ergens in te laten groeien. Het verschil zit em meer in of het 

vaardigheden en handelingen of conventies leren is of dat ze kennis en theory leren beheersen. 

Hier moeten we uit zien te komen maar dat is nog niet het geval. 

 

Mijn oplossing: 

 

Ik stel voor om wie,wat en waar even te laten voor wat het is en even de geest vrij te maken 

door even flink out of the box te gaan met ideeën. Daarbij denk ik aan 10 min snel ideeën 

bedenken, dan rust en dan weer enz. Elkaar dus hier in oefenen.  

We kunnen ook eerst mindmappen over iets en dan pas ideeën bedenken gericht op het  

project. Dingen proberen of snel ff naspelen kan ook handig zijn. 

 

Dan hebben een hele lijst en gaan we daar uit selecteren. Als we iets gangbaarders hebben dan 

nemen we dat als uitgangspunt om op verder te borduren en gaan we opnieuw defineren.  
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Een erg iteratieve aanpak dus met als doel om ons uit de standaard cliches die we nu in ons 

hoofd zien te trekken en wat meer naar iets dat specifiek van onze groep is.  

 

Daarnaast moet het ons een beetje uit de keuzes trekken die we al zelf in ons hoofd gemaakt 

hebben want die veroorzaken nu duidelijk een conflict met de andere keuzes van de rest van 

de teamleden.  

 

Veel ideeen hebben we nog niet bedacht. Wesley had wel een idee dat ie als ingeving had 

gekregen in de late uurtjes en dat hebben we bekeken maar zijn we nog niet uit of we dat ook 

gaan gebruiken. Simpel weg is zo'n idee nu al uitwerken te snel. 

bepaald om dinsdag en woensdag ideeen te generen en daar uit te selecteren op donderdag. 

Art opdracht doorgekregen en afgesproken dat Daniel die zolang Tom ziek is voor zijn 

rekening neemt. Rest van het team geeft input en past waar nodig het document verder aan.  

 

Woensdag 4 Februari  
Lange les modelling en tekenen zorgde er voor dat team niet erg opschoot deze dag. Wel heeft 

de projectleider nog onderzoek in de avond gedaan op Youtube dat in een playlist op het blog 

geplaatst en een recap voor Tom gepost. 

Bedacht om het team out of the box te krijgen meer te gaan experimenteren en de geest vrij te 

laten. Ook tot de bevinding gekomen dat een pure simulatie van het werk ook al in secondlife 

was gedaan voor een ziekenhuis in glasgow. 

 

Donderdag 5 Februari  
Origineel moesten we op deze dag ideeën gaan bekijken en selecteren. Maar we waren nog 

niet veel ideeën omdat alles uitmonde op het zelfde en er was wat miscommunicatie.  

Wesley was afwezig deze dag omdat ie zich niet lekker voelde en er maar 1 les animatie was. 

Omdat ik geen duidelijke tijd had afgesproken voor deze dag was hij thuis gebleven en Daniel 

na de les Animatie al weer naar huis gegaan.  

Hiervan heb ik geleerd en heb bepaald om in het vervolg duidelijker tijden vast te stellen 

waarop we afspreken en waar.  

Ook een afspraak gezet voor vrijdag. Er was verwarring om de les van Zelfmanagement en 

Communicatie en ik dacht dat we de middag dus vrij zouden hebben om aan het project te 

besteden.  

 

Vrijdag 6 Februari 
De middag aan het project besteden was niet gelukt omdat we op verschillende tijden Z&C 

hadden. Wel even snel de teamleden gesproken en verteld over de deliverables en gebriefd 

over wat er in het weekend nog moest gebeuren. Ook verteld wat we maandag gaan doen.  
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Zaterdag 7 Februari 

Projectleider heeft hele dag aan de planning voor de project periode en de 

voortgangsrapportage gewerkt.  

Projectleider heeft ook zijn ouders gesproken over het project en daar nog eens goed mee naar 

het project gekeken. In dat gesprek bleek dat de projectleider misschien te snel al vooruit wil 

met het project. Ook bleek dat de te maken game vaster staat dan hij eerst had gedacht.  

Aangezien het een game moet zijn voor verplegend personeel om te leren hoe een ziekenhuis 

in elkaar zit besefte hij dat te ver out of the box te gaan niet erg handig is.  

 
Zondag 8 Februari 
 
Projectleider heeft nog hard doorgewerkt aan de planning voor de volgende week.  

- Breakdown structure is gemaakt 

- De basis template voor de project planning is gemaakt  

- Fine tunen van die planning 

- Project Documentatie bijna afgerond voor week 1 en 2. 

 

Nog een lange post op het blog geplaatst en een tijd vastgesteld voor de meeting van komende 

Maandag. 

 
 
Wat hebben we niet gedaan/ ging fout: 

1) Foto's en Notities op blog plaatsen: 
 Why: 

Geen deadline voor gesteld. 

  
 Consequenties: 

Lastig om te zien wat iedereen nu bekeken heeft. Missing reference. 
  

Oplossing: 
 Als nog uploaden. 

  
2) Ideeën genereren 

Waarom niet gedaan/gelukt?: 
Geen deadline voor gesteld 
Consequenties: 
Geen ideeën om verder mee te werken. Achter lopen op schema. 
 
Oplossing: 
Ideeën bedenken aan begin van week 3. Wel sneller dan normaal 
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3) Bijrollen vastleggen 

Waarom niet gedaan/gelukt?: 
Geen deadline voor gesteld 
Consequenties: 
Geen ideeën om verder mee te werken. Achter lopen op schema. 
 
Oplossing: 
Ideeën bedenken aan begin van week 3. Wel sneller dan normaal 
 
 

Activiteiten/afspraken lijst voor Week 3: 
 
We willen  
Hele team: 
 Taak verdeling vastleggen (Meeting Maandag) 
 Bijrollen verdelen  (Meeting Maandag) 
 Meer activiteit op Blog vertonen  (Hele periode) 
 Meer reacties en discussies op blog voeren (Hele periode) 
 

o Game Ideeën genereren. 
o Game ideeën vergelijken en schrappen 
o Game ideeën 

Wanneer: vanaf maandag middag voor de komende 3 weken. 
 
Daniël 
 Lijst maken van wat mogelijk is met AS2.0 en wat hij er mee kan bereiken 
 Alle basis die zoiezo in het spel zal komen opzetten in code 
 Mogelijke mechanics uitproberen (prototypen) 
 
Tom (Art lead) 
 Suggesties voor de Art voorleggen aan team 
 Mogelijke gameplay illustreren doormiddel van schetsjes enz. 
 Sfeer illustreren en weergeven 
  
  
Wesley 
 Bedachte ideeën omzetten in kleine conceptjes 
 Game concepten bedenken 
 Game ideeën en korte concepten aan team voorleggen 
 
Joeri 

Planning voor week 3 afronden 
Project rapportage afmaken (DIT) 
Project Documentatie uitbreiden 
Strakker afspraken stellen voor de volgende weken en ook deadlinen voor de 
taken per persoon. 
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Week 3 
 
Activiteiten/takenlijst voor Week 3: 
Checklist 
 
We willen  
Hele team: 
 Taak verdeling vastleggen (Meeting Maandag) 
 Bijrollen verdelen  (Meeting Maandag) 
 Meer activiteit op Blog vertonen  (Hele periode) 
 Meer reacties en discussies op blog voeren (Hele periode) 
 

o Game Ideeën genereren. 
o Game ideeën vergelijken en schrappen 
o Game ideeën 

Wanneer: vanaf maandag middag voor de komende 3 weken. 
 
Daniël 
 Lijst maken van wat mogelijk is met AS2.0 en wat hij er mee kan 
bereiken(ingeleverd op maandag) 
 Alle basis die zoiezo in het spel zal komen opzetten in code 
 Mogelijke mechanics uitproberen (prototypen) 
 
Tom (Art lead) 
 Suggesties voor de Art voorleggen aan team 
 Mogelijke gameplay illustreren doormiddel van schetsjes enz. 
 Sfeer illustreren en weergeven 
  
  
Wesley 
 Bedachte ideeën omzetten in kleine conceptjes  
 Bezig houden met de vraag wat komt er spelenderwijs in de taakbalk. 
 Game concepten bedenken (hele week) 
 Persona(inleveren donderdag) 
 Game ideeën en korte concepten aan team voorleggen 
 
Joeri 

Planning voor week 3 afronden 
Project rapportage afmaken (DIT) 
Project Documentatie uitbreiden 
Strakker afspraken stellen voor de volgende weken en ook deadlinen voor de 
taken per persoon. 
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Wat hebben we gedaan: 
 
Maandag 16 feb 2009: 

 

Team meeting om 15.30 (verzameld in de hal voor het Lab) 

Hieronder volgen de notulen van Tom. 

We zijn vandaag na een week van ziekte weer als een compleet groepje bij elkaar gekomen.  

Omdat ik (Tom) een week lang ziek ben geweest heb ik vandaag het voortouw genomen 

omdat ik het gevoel had dat ik iets goed te maken heb. Ik zag het schoolbord staan en zag een 

uitgelezen kans om hardop en visueel te brainstormen.  

We liepen namelijk vast op verschillende onderdelen. De wie, wat en waar kwestie was daar 

een van. Ieder lid van het team heeft een ander idee voor zich van het project. Dit kan gewoon 

niet zo langer, we moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen! 

Op het schoolbord in het lab hebben we een hoop gebrainstormd en belangrijker nog ons 

onderzoek en eerdere bevindingen eens kritisch onder de loep genomen. We zijn keihard 

tegen de lamp aangelopen in deze eerste twee weken. Te moeilijk denken, teveel hoge 

verwachtingen, allerlei factoren die ons conceptueel proces in de weg staan.  

 

Joeri kwam terecht terug op de opdrachtomschrijving, die kort maar krachtig ons doel 

omschreef ; Verplegend personeel in opleiding wegwijs maken in het ziekenhuis. Dit is ons 

handvat, ons leidraad in alle verwarring die we tot nu hebben opgebouwd. Vandaag stond ook 

in het teken van terug naar de kern. Dit werd maar al te duidelijk toen we druk aan het 

schrijven waren op het bord. 

 

Na deze bevinding hebben we onze doelgroep(wie) vastgesteld: Verplegend vrouwelijk 

personeel in opleiding in de leeftijdscategorie van 20 t/m 25 jaar.  

 

Onze wat: Een game die het personeel spelenderwijs wegwijs maakt in het reilen en zeilen in 

het ziekenhuis. De verrichtingen in de game zijn gebaseerd op de werkelijkheid, waarbij de 

visuele verpakking voor de nodige luchtigheid zorgt.  

 

Onze waar: Een fictief ziekenhuis, losjes gebaseerd op het LUMC (dit weten we nog niet 

helemaal zeker). 

 

Waar we nog voor moeten opassen is het maken van vele aannames. Vooral over het wel en 

wee van onze doelgroep, de verpleegsters. Hiervoor gaan Wesley en Joeri nog wat extra 

informatie verzamelen d.m.v. van kleine interviews met verpleegsters.  

We hebben vandaag ook de bijrollen voor ieder teamlid vastgesteld. Hieronder volgt een korte 

opsomming:  

Joeri 
a. Projectleider  
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b. Game designer 

 

Wesley 
a. Game designer 

b. Game developer 

 

Daniel  
a. Game developer 

b. Game artist 

 

Tom 
a. Game artist 

b. Projectleider 

 

Nu we dit weten kunnen we beter anticiperen op uitval van teamgenoten.  

Avond: 
Gekregen: 

1. AS2 mogelijkheden aangeleverd gekregen. 

2. Notulen van Tom en Sketches gekregen 

 Dinsdag 17 feb 2009: 

Door Joeri (projectleider): 

 

Overdag: 

Vandaag hebben voornamelijk elkaar gesproken door de dag heen zonder een duidelijke 

meeting.  

Daniël had wat problemen met de taakbalk en dat is opgelost.  

Joeri heeft een krant getoond aan de rest van het team wat een perfectie beargumentatie en 

doelstelling voor ons uiteindelijke project heeft opgeleverd. 

In de krant stond namelijk dat ziekenhuizen een nieuw plannings systeem willen introduceren 

doormiddel van magneten waarin de verpleegkundigen zelf hun planning maken. Dat past dus 

goed bij wat we bedacht hadden tijdens de meeting gister. 

 

Voor development kregen we een paar opdrachten voor de teamleden individueel die de 

projectleider dan weer moet opsturen. Ook kregen we er veel tips om valkuilen te voorkomen. 

Het heeft zekers inzicht in de structuur gegeven maar betekend ook dat de projectleider weer 

het een en ander moet veranderen aan de structuur die hij voor ogen had. 

 

We kregen een flinke lijst aan eisen voor de research documentatie.  

Wat de projectleider zeker weet is dat de inleiding en conclusie gezamenlijk moet geschreven 

worden.  

Wat hem nog verward is dat de teamleden daar tussen in ieder iets moeten schrijven van 500w  

De projectleider wacht nu gespannen op de slides tot ze online staan.  

 

De projectleider heeft nog moeite om dit goed in te plannen.  
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Avond: 

Geleverd: 

1. Persona (Wesley) 

2. Foto's opendag en foto's meeting van maandag ( Joeri) 

3. Planning en Project plan en Projectrapportage online gezet door projectleider 

 

 

Voor de rest ging het team zijn eigen weg. Projectleider merkt dat hij moeite begint te krijgen 

tussen tijd besteden aan non project taken en project taken. Het updaten en aanpassen van de 

documentatie en planning neemt veel tijd in beslag. 

 

Woensdag 18 feb 2009: 

Door Joeri (Projectleider): 

Overdag: 

Er ontstond nog steeds verwarring over het research document en de slides ontbraken nog 

steeds. Daarom heeft de projectleider besloten om iedereen hun analyse te laten maken(voor 

zover nog niet gedaan ) en dan gezamenlijk de inleiding en conclusie te maken.  

 

Geleverd: 

 

 

Avond: 

- Projectleider heeft Tom (art lead) gesproken en Visuele Onderzoeks document versie1 

ontvangen.  

- Tom heeft een artikel gevonden van randstads gezondsheids zorg waaruit wederom dit 

blijkt: 

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn aan onduidelijke 

opdrachten; ook slechte planningen zorgen voor een inefficiënte tijdsbesteding. Daarnaast 

slokken ook de administratieve taken en de vergaderingen veel tijd op. Meer dan 30% heeft 

last van een baas met een onduidelijk handschrift. 

 

- Tom heeft gebeld met projectleider. Hij heeft een visueel 

 

Geleverd: 

1) Visueel onderzoek versie 1 van Tom (Art Lead)
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2) Visuele weergave van taakbalk van Tom op blog 

 

 
 

3) Daniël heeft timer, loper en hittest van taakbalk voor elkaar gekregen. 

 

 

Donderdag 19 feb 2009: 

Door Joeri (Projectleider): 

Overdag: 

• Meeting met karel 

• Daniël zegt dat we de afmetingen van het spel moeten gaan vaststellen om de 

taakbalk enz te kunnen maken.  

 

Geleverd: 

 

 

Avond: 

 

Geleverd: 
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Week 4 
 
Week rapportage: 
 
Afwezigheid: 
Daniël:  
Wanneer: Maandag en Dinsdag  
Waarom: Ingepland voor werk van wegen carnaval. 
 
Hieronder de belangrijkste Notules van de week.  

Notulen  

Dinsdag 24 februari 
 

Vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen bij het o zo handig geplaatste schoolbord in het lab.  

Het bleek dus dat we vandaag een gesprek hadden met Karel, maar ik (Tom) was hier niet van 

op de hoogte en heb het daarom helaas moeten missen. Kern van dit gesprek met Karel was 

dat we ons planelement als main focus moeten pakken en “fun” en interessant moeten maken. 

Hierdoor is het idee van de “mini games” van de baan. Het zou te veel gaan afleiden, is onze 

conclusie.  

 

Wesley gaf vandaag een korte recap van zijn onderzoek naar de game gewoontes van onze 

doelgroep. Veel van onze vermoedens werden bevestigd. Onze doelgroep speelt veel casual 

games, waaronder veel puzzelgames.  

Naast deze ietwat open deur kwamen er wel wat aparte bevindingen naar voren die weer wat 

meer mogelijkheden hebben gegeven. Bijvoorbeeld dat vrouwen ook competitief zijn 

ingesteld. Ze willen net zo graag winnen als mannen. Met dit in het achterhoofd kunnen we 

natuurlijk wel wat meer typische “game” elementen erin stoppen zoals het behalen van een 

hoge score.  

 

Daarnaast gamen vrouwen een stuk minder lang dan mannen. Dit heeft natuurlijk grote 

invloed op het (tijds)verloop van onze game. Onze game mag dus niet te lang duren. De 

handelingen moeten kort en bondig zijn.  

 

Daarbij is het sociale aspect in games is zeer belangrijk voor vrouwen. Relaties tussen 

personages (romantiek) en het verhaal spelen hierbij een zeer grote rol. Wesley had een lijst 

bij zich van games die veel door vrouwen worden gespeeld. Deze lijst bevatte veel titels met 

alle voorgenoemde aspecten. Titels zoals The Sims (sociaal management), Lemmings 

(puzzelen) en heel verassend Colin McRae Rally (racen?).   

 

Na de evaluatie van het onderzoek van Wesley zijn we verder gegaan met het vaststellen van 

de fundamenten van onze game. Dit deden we door middel van het opschrijven van 

werkwoorden die de handelingen van onze game symboliseren. Woorden zoals anticiperen, 

plannen, en luisteren passeerden de revue en voordat we het wisten hadden we al meer dan 10 

woorden op het bord geschreven. Toen hebben we deze woorden ingedeeld via de MOSCOW 

methode en zo onze prioriteiten vastgesteld voor onze prototype. Voor de details zie het 

design document van Joeri. 
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Morgen gaan we het concept wat we nu hebben playtesten op papier. Aan de hand van schaar, 

plakband, stiften en dergelijke materialen gaan we rond de tafel zitten en datgene wat we tot 

nu toe hebben bedacht testen. Is het leuk? Werkt het zoals wij dat verwachten? Dit soort 

vraagstukken zullen we onder ogen moeten zien en zodoende oplossen. 

 
Notulen  

Tom v/d Linden 

Woensdag 25 februari 

 

Vandaag zijn we weer bijeengekomen, al was helaas ons bord in beslag genomen! Maar ach, 

we gingen ons toch vandaag meer richten op de interface en de fundamenten van onze game. 

We zijn rond een willekeurige tafel gaan zitten, smeten onze materialen op tafel (plakband, 

stiften, schaar, papier etc) en zijn gaan visueel brainstormen. We begonnen met de interface, 

een cruciaal onderdeel van de player experience natuurlijk.  

 

We hebben nu het beeld grofweg opgesplitst in 3 delen; 

 

1. De planner (Neemt het grootste gedeelte van het scherm in beslag).  

De main focus van de game. Hierin sleep je de taken in die vervolgens worden verwerkt in de 

game.  

 

2. Het patientenbestand 

Dit is een soort van klembord waar je patienten staan met hun klachten, afspraken en 

eigenschappen. Dit zijn eigenlijk als het ware je “resources” die je in de planner moet slepen.  

 

3. Het “feedback” scherm   

Dit is eigenlijk de slagroom op de grafische taart, zeg maar. In dit gedeelte van de interface 

krijgt de speler feedback van het spel. Als je het goed doet, krijg je een “thumbs up” van de 

doctor, als je het slecht doet kun je uitgefoeterd worden door een doodzieke patient. Hierin 

schuilt de beloning en ervaring voor de speler.  

 

Na deze korte sessie zijn we verder gegaan met wat gameplay elementen. Wesley moest ons 

helaas verlaten. Tezamen met Joeri heb ik toen nog enige tijd gezeten en verschillende zaken 

besproken. Hoelang duurt bijvoorbeeld een sessie? Hoeveel patienten heb je maximaal onder 

je hoede? Hoe wordt een speler beloond en gestrafd? Eigenlijk weer hele basische zaken maar 

die o zo belangrijk zijn voor het slagen van de game.  

 

Een belangrijke verandering in onze aanpak is dat je nu niet zozeer patienten onder je hebt, 

maar verpleegsters. De patienten zijn nu de “resources” waarmee je rekening moet houden. 

Door ze een gezicht en een naam mee te geven hopen we zo wat meer empathie voor ze te 

kweken (in plaats van dat ze het zoveelste puzzelstukje zijn).  

De nadruk ligt nog steeds heel erg op plannen, maar door er een puzzelelement met een 

sociaal randje aan toe te voegen wordt het hopelijk een stuk interessanter voor onze 

doelgroep.  

 

Joeri en ik zijn nadat Wesley wegging nog gaan paper prototypen. Hierbij kwamen een hoop 
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mankementen in ons concept naar boven. Bij de eerste speelsessies konden we nog niet het 

spelverloop precies vastpinnen en liepen we al heel snel vast op datgene wat ons spel nu 

precies leuk maakt. Zonder enige echte concrete oplossingen te bedenken hebben we nog wel 

een interessant achterliggend puntensysteem bedacht wat het plannen een stuk actiever en 

intenser maakt.  

 

Al met al zijn we vandaag weer lekker opgeschoten. We hebben flink wat sprongen gemaakt 

en beetje bij beetje komt er steeds een sterker concept op tafel te liggen. Er zijn hier en daar 

nog wat euvels, maar niets wat een sessie brainstormen en wat extra research niet kan 

oplossen. 
 
Wat hebben we gedaan: 

1) eind week 5 zijn de basis classes voor het spel af. Childs enz hoeven nog niet 
zou wel gunstig zijn als het al zo was. 

 
Wat hebben we niet gedaan/ ging fout: 

1) we willen daarvoor eind week 4 de executive summary af hebben 
Niet gelukt want er ontbrak iets in de game wat het uitschrijven 

vermoeilijkde. 

2) en eind week 4 hopen we de basis code( die we zoiezo nodig gaan 
hebben) van het spel te hebben staan zodat we mechanics kunnen 
testen voor geschiktheid.  

Basis code was bijna af maar niet helemaal.  Dit komt gewoon door de 

tijdsinschatting en dat er toch meer bij hoorde dan we hadden gedacht.  
 
 
Activiteitenlijst voor volgende week 

1) Begin week 5 moeten we uiterlijk playtesten (liefst in week 4 al). Dit kan 
paper prototyping zijn want ik vermoed dat de code nog niet ver genoeg 
gevorderd zal zijn om de mechanics te testen. (Hele team) 

2)  Maandag week 5 leg ik de assets lijst vast.  Die wordt ook ingedeeld op 
prioriteit zodat we weten wat eventueel weg kan blijven. (Joeri) 

3) eind week 5 moet het design absoluut vastliggen, hierna komen er geen 
nieuwe features meer in. (Wesley en Joeri) 

4) en eind week 5 hopen we de basis code( die we zoiezo nodig gaan 
hebben) van het spel te hebben staan zodat we mechanics kunnen testen 
voor geschiktheid.  

5) we willen uiterlijk in week 5 beginnen met produceren. (Hele team, 
voornamelijk Daniël en Tom) 

6) De art style moet vastliggen eind week 5. Tot die tijd mag er nog ge 
experimenteerd worden maar daarna is het produceren. (Tom) 

7) Executive summary af eind week 5(Joeri en Wesley) 
8) Beginnen aan design document (Wesley en Joeri) 

 
 
Verder Deadlines en beslismomenten: 
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3) We willen een werken prototype afhebben op donderdag 19 

maart  
4) maart moeten we het inleveren 
5) Tweaking, fine tunen, verfraaien gebeurt als alles goed gaat in 

week 7 

6) Eind week 6 is het het gunstigst als de art af is maar ik vermoed 
dat dit doorloopt tot half week 7  

7) Voor geluid hebben we nog geen doel gesteld. Dit komt er ook 
alleen in als de rest van de taken goed verlopen. Wat mij betreft 
bepalen we dat eind week 6.  

8) Development moet voltooid zijn rond maandag week 7 (Maar dit 
loop altijd uit) 
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Week 5 
 
Week rapportage: 
 
Afwezigheid: 
Daniël: Maandag en Dinsdag van wegen oog problemen na een foute handeling met 
lensen. 
Tom: Woensdag van wegen bezoek van zus na lang niet gezien te hebben.  

Hier onder staat de belangrijkste notulen van week 5.   

Notulen 

Door Tom v/d Linden  

Dinsdag 3 maart  

Vandaag was een bijzondere dag. We zijn weer bijeengekomen in het lab, waar we om 11.40u 

precies aan Karel moesten presenteren. Deze presentatie moest in de vorm van een Pecha 

Kucha. 20 slides, ieder 20 seconden en knallen maar. Joeri en ik hadden deze op gisteren even 

snel in elkaar gedraaid en lichtjes voorbereid. De presentatie verliep redelijk soepel ook al 

misten we hier en daar natuurlijk wat cues. Na afloop gaf Karel ons weer de nodige feedback. 

De 2 punten die Karel naar voren bracht waren eigenlijk ook in mijn opzicht de belangrijkste 

euvels; het ontbrekende "fun" element en de interface. Karel vroeg ons recht op de man af of 

het een leuk spel was om te spelen. Een simpele vraag toch? Wat er volgde was een 

kenmerkende pijnlijke stilte. Wat we nu hebben is dat je een blokje kan slepen in een tijdbalk. 

Tja, klinkt niet echt spannend.  

Wat betreft de interface: Die is op dit moment te fragmentarisch. We hebben eigenlijk 3 

aandachtspunten in onze huidige interface. Oftewel; Er is geen focus, het vormt geen geheel. 

De speler moet teveel zijn aandacht verdelen over het gehele scherm. 

Na deze eye-openers zijn we weer rondom de tafel gaan zitten met de feedback van Karel in 

ons achterhoofd. We hebben al snel de interface omgegooid wat hielp om het oude idee uit 

ons hoofd te zetten. We moesten eigenlijk bijna weer helemaal van begin af aan beginnen. Dit 

bleek in het begin moeilijker dan we dachten aangezien die tijdbalk en die blokjes toch wel 

leuk werken in ons huidige prototype. Maar we moeten ons niet natuurlijk niet leiden door de 

techniek, het concept moet voorop staan! 

De emoties liepen hoog op* richting het einde van deze bijeenkomst. Wesley, Joeri en ik 

konden het niet eens worden over de besturing. Het was een gevecht tussen "old skool Tetris 

besturing" vs "Drag and drop besturing met de muis". Klinkt triviaal, maar dit is zeer 

belangrijk voor onze game. Beiden besturingen brengen ieder hun eigen voor- en nadelen met 

zich mee, iets wat Wesley of Joeri beter kan uitleggen dan ik.  

*Het was trouwens mooi om eindelijk wat emotie te zien in de groep. Het ging allemaal wat 

te gemakkelijk voor mijn gevoel.  
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Door projectleider (Joeri van Ees): 
 
Wat hebben we gedaan: 
Pecha Kucha gehouden  
Concept omgegooid 
Nieuw concept bedacht en dat geplaytest en gefinetuned. 
Iedereen aan het werk gegaan voor zijn specifieke onderdeel van het spel.  
 
 
Wat hebben we niet gedaan/ ging fout: 
Wat: Design vastleggen 
Niet gelukt vanwegen omgooien van concept. 
Wesley is aan het design document begonnen en hoopt dat maandag zover mogelijk 
af te hebben.  
 
Hierna stellen we een assets lijst op waardoor we weten wat er gemaakt moet 
worden. Dat plannen we dan in.  
 
 
Activiteitenlijst voor volgende week: 
Game produceren. Zo ver mogelijk. Design bijstellen waar nog mogelijk. 
Design Document afmaken. 
 
 
Deadlines staan voor volgende week: 

 
9) eind week 5 moet het design absoluut vastliggen, hierna komen er geen 

nieuwe features meer in. (Wesley is hier in het weekend mee aan de slag.) 
10) begin week  6 zijn de basis classes voor het spel af. Childs enz hoeven nog 

niet zou wel gunstig zijn als het al zo was. 
11) Alle main functies af eind week 6 
12) Eind week 6 is het het gunstigst als de art af is maar ik vermoed dat dit 

doorloopt tot half week 7 
13) Voor geluid hebben we nog geen doel gesteld. Dit komt er ook alleen in als 

de rest van de taken goed verlopen. Wat mij betreft bepalen we dat eind 

week 6.  
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Week 6 
 
Zie het logboek en de notulen. Weekverslag is er deze week ingeschoten.  
Ook kan ons blog bekeken worden voor een duidelijk beeld van wat er gebeurd 
is.  

http://medicalgroep6.blogspot.com/
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Team Logboek 

Logboek Plantastic: Team 6 

Project Medical 

GAR + GDD 

 

Week 1 

Maandag 2 Februari  
De groepjes werden bekendgemaakt. We hebben elkaar leren kennen en contactdata 
uitgewisseld.  
 
Dinsdag 3 Februari  

We hebben wat ideeen heen en weer gegooid en een afspraak gemaakt om een 
ziekenhuis te bezoeken. Daarnaast hebben we bedacht om een enquete te houden om 
aan specifiekere informatie te komen.  
 

Woensdag 4 Februari  

Vandaag hebben we de enquete afgemaakt en de tijd vastgesteld voor het bezoek aan 
het LUMC; 11.00u!  
 
Donderdag 5 Februari  
Vandaag hebben we het LUMC bezocht en het was me toch een ervaring. Ieder lid van 
ons groepje ging eropuit om een apart deel van het ziekenhuis te bekijken vanuit zijn 
eigen oogpunt. We waren nergens specifiek naar op zoek en hierdoor hebben we een 
hoop waardevolle informatie kunnen vergaren.  

Vele krabbeltjes en tekst leverde het bezoekje op en hopelijk zit er iets van waarde 
tussen. Maar dat kan bijna gewoon niet anders! 
 
Vrijdag 6 Februari 
Vandaag hebben we niet zoveel gedaan eigenlijk. We hebben kort nog even gesproken 
over de te verrichten taken in het weekend en toen zijn we het gaan vieren! Cheers! 

Korte synopsis Week 1:  
 
De 1e week stond in het teken van verkenning en het begrijpen van de 
opdrachtomschrijving. Daarnaast moest het team elkaar een beetje leren kennen. Het 
eerste bezoekje aan het LUMC was zeer leerzaam, we hebben hier een hoop uitgehaald.  
 
Week 2 

Maandag 9 Februari  
afwezig i.v.m. ziekte 
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Dinsdag 10 Februari  

afwezig i.v.m. ziekte 
 

Woensdag 11 Februari  

afwezig i.v.m. ziekte 
 
Donderdag 12 Februari  
afwezig i.v.m. ziekte 
 
Vrijdag 13 Februari 
afwezig i.v.m. ziekte 

Korte synopsis Week 2:  
 
Ik was helaas ziek, dus ik kan niet echt veel zeggen over deze week.  
 
Week 3 

Maandag 16 Februari  
Vandaag hebben we een hoop besproken. Met behulp van het schoolbord in het lab zijn 
we gaan kijken naar de Wie, Wat en Waar kwestie en hebben we een voorlopig concept 
uitgedokterd wat nu op dit moment voornamelijk rondom plannen is gebaseerd. 

We hebben in het lab weer flink gebrainstormd en eigenlijk alles wat we tot nu hebben 
uitgezocht eens kritisch onder de loep genomen. Meer hierover in de notules.  
 
Maandag was kortom een flinke opsteker en was uiterst waardevol voor het team. 
Daarnaast hebben we nog wat taken afgesproken specifiek voor ieder teamlid (research 
/ art document schrijven etc.) en de deadlines hiervoor.  
 
Dinsdag 17 Februari  

 
Dinsdag zijn we heel kort even bij elkaar gekomen. We hebben niet echt concrete dingen 
besproken en zijn gewoon verder gegaan met de afgesproken taken van maandag. 
 

Woensdag 18 Februari  

Woensdag zijn we weer bij elkaar gekomen en hebben we wat hekele punten in het 
project besproken. Punten zoals het doel en de verschillende onderdelen van de game 
kwamen aan bod, maar hier kwam verder niet iets concreets uit voort. 
 
Donderdag 19 Februari  
Door wat verwarring waren we iets te laat voor ons gesprek, maar Corne deed hier 
gelukkig niet moeilijk over en zo konden we toch nog aanschuiven. Het bleek uiteindelijk 
een eye opener te zijn. Corne legde precies de vinger op de kwetsbare plekken in het 
concept wat we tot nu toe hebben opgebouwd.  
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Ons idee draait nu vooral om het aanleren van plannen, wat natuurlijk een nobel streven 
is. Maar, kan het ook blijven boeien? Oftewel, waar zit de precies de “fun factor” in onze 
game? Het blijft een serious game project, maar dat betekent niet dat er geen 
spelelementen erin verwerkt kunnen worden. 

Ons volgend doel is gewoon heel simpel; Wat voor type game gaan we maken? Welke 
gameplay elementen bevat ons product? Hoe belonen we de spelers? Allemaal van dat 
soort basale factoren die we in de loop van week 4 zullen moeten vormgeven.  
 
Aan de hand van deze inzichten zijn we tot de volgende conclusies gekomen; 

1. We hebben nog te weinig informatie over onze doelgroep, wat vinden ze leuk om 
te spelen of naar te kijken, etc. We moeten hier nog wat meer research aan wijden 
en dit zo snel mogelijk afronden om ons concept uit te diepen. 

2. We moeten onze randvoorwaarden opnieuw opstellen en onze game gaan 
afbakenen. 

3. We moeten voor Corne voor volgende week donderdag een executive summary 
schrijven waarin we 1 A4 ons gameconcept opschrijven. Dit zal tevens een 
prachtig referentiekader zijn voor ons als team. 

Vrijdag 20 Februari 

Vandaag hebben we niet zoveel besproken naast het vaststellen van taken voor ieder 
teamlid.  

Korte synopsis Week 3:  
 
In deze week hebben we een hoop spijkers met koppen geslagen. We hebben het 
concept concreter opgesteld en onze doelen duidelijker gesteld. We hebben hier en daar 
nog wat research te doen voor de nodige informatie, vooral wat betreft onze doelgroep 
qua games speelt. Maar als we die eenmaal verkrijgen dan zijn we een stuk beter op weg 
dan nu het geval is. Deze informatie zal uiterst vitaal blijken voor het slagen van het 
project.  
 
Daarnaast was het gesprek met Corne erg verfrissend, aangezien hij zeker wat goede 
tips had. Hij zei onder andere dat we ons moeten gaan focussen op het spelelement van 
onze game, iets wat af en toe een beetje bij ons ondersneeuwt.  

Week 4 

Maandag 23 Februari 

Vandaag heb ik (Tom) Joeri heel even mijn progressie laten zien met het ontwikkelen 
van een distinctieve art style voor de game. Ik heb in het weekend wat snelle schetsen 
gemaakt van wat characters voor de game, zoals wat zusters en doctoren. Daarna ben ik 
met Niels carnaval gaan vieren in Den Bosch. Tja, moet ook gebeuren ;-)  
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Dinsdag 24 Februari  

Vandaag zijn we (Joeri, Wesley en Tom) na het college van Niels Keetels samengekomen 
bij het schoolbord in het lab en zijn we weer wat stappen dichterbij gekomen bij een 
solide gameconept. Karel heeft onze focus verplaatst van mini games naar het plan 
element van onze game. Deze moet "fun" en interessant worden gemaakt. Een zeer goed 
plan wat ervoor zorgt dat we de kern van onze game niet verwaarlozen. 

Wesley heeft ons vandaag ook ingevuld over de bevindingen van zijn onderzoek waarbij 
verrassende dingen naar boven zijn gekomen. We hebben daarnaast even een kleine 
MOSCOW lijst opgesteld voor ons prototype en een "paper prototype" sessie ingepland 
voor morgen. 
 

Woensdag 25 Februari  

Vandaag zijn Wesley, Joeri en ik weer bij elkaar gekomen (Daniel is wat afwezig de 
laatste tijd i.v.m. werk buiten school en carnaval, zoiets begreep ik). We zijn bij elkaar 
gaan zitten in het lab en zijn een beetje gaan brainstormen over de grafische interface en 
stijl van onze game. Joeri had het papier bij zich en ik had de stiften bij me, klaar om te 
vlammen! En zo geschiedde. Binnenin een bestek van enkele minuten lagen er al heel 
wat kleurige schetsen op tafel waarvan de meeste wel een interessant element bevatten. 
Na nog wat korte sessies hebben we toen de aandacht verschoven van interface naar 
gameplay elementen. 
 
Na een tijdje ging Wesley ervandoor en zijn Joeri en ik gaan paper prototypen. Dat 
hadden we voor vandaag ingepland en dat zijn we dus ook gaan doen. Na wat geknutsel 
hadden we al snel een prachtige mock-up op tafel liggen. Tel hierbij de prachtige 
uitgeknipte balkjes, hoofdjes en spelsituaties op en je kan je voorstellen dat we niet 
konden wachten om dit te "spelen". Voor de details verwijs ik u naar de notulen en/of 
het verslag. 

Donderdag 26 Februari  
Nadat ik weer enkele uren moest wachten op mijn teamgenoten (animatieles van 
Egbert) konden we eindelijk aan de slag. Daniel was eindelijk ook weer eens van de 
partij! 
We zijn kort bij elkaar gekomen in het lab waar we (Joeri en ik) vervolgens de resultaten 
van gisteren lieten zien aan Wesley en Daniel.  

Daniel kwam gelijk met wat goede opmerkingen, vooral betreffende het verloop van het 
spel. Hij stelde voor dat het ook mogelijk moet zijn om het spel stil te zetten, aangezien 
het dan anders te hectisch zou worden en tijdens het aflopen van de planning het weer 
te saai zou worden. Een hoop fundamentele veranderingen dus.  

We hebben afgesproken om morgen weer samen te komen en weer wat te gaan 
playtesten.    
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Vrijdag 27 Februari 
Vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen in het lab. Na het laten zien van mijn 
styleboard (een afbeelding waarin duidelijk de richting van onze artstyle te zien is) zijn 
we ieder aan de slag gegaan met ons werk. Joeri heeft gewerkt aan de executive 
summary, Daniel en Wesley zijn samen gaan programmeren en in mijn geval was dat 
schetsen en verder sleutelen aan visuele ontwerp van onze game. 

Korte synopsis Week 4:  
 
Deze week zijn we weer stapjes dichterbij een concreet concept gekomen. Binnen een 
paar dagen hebben we een redelijk uitgewerkt concept kunnen neerleggen en is de "fun" 
factor in het plannen boven water gekomen. Er zijn hier en daar nog wat kleine 
problemen met de game flow, maar niets wat niet kan worden opgelost. 
 
Dankzij Daniel's terugkeer en zijn input hebben we weer wat gaten in ons concept 
kunnen vinden. Altijd prettig om een second opinion te krijgen. Hetzelfde geldt voor een 
frisse blik.  

Wat ik me deze week heb gerealiseerd is dat ik nog niet genoeg ontwerpen heb gemaakt 
voor de visuele stijl van het project. Reden? Gewoon nog geen tijd voor gehad. Ik ben in 
deze eerste 4 weken alleen nog maar bezig geweest met schrijven en onderzoek. Vanaf 
deze week ga ik mijn focus verschuiven anders komt het er niet meer van. De rest van 
het groepje gaat zich storten op de development en design van het prototype.  

Week 5 

Maandag 2 Maart  
We hebben vandaag Daniel's prototype gezien, werkend en al. Het "click-and-drag" 
gameplay element zit er al in! Ook de teruglopende healthbars van de 3 zusters werken 
al zodra je taken gaat inplannen. Het is cool en bemoedigend om te zien dat we technisch 
al zover gevorderd zijn. Nu kan ik aan de slag met het maken van het artwork en 
zodoende voor de invulling gaan zorgen (en de lelijke placeholders langzaam 
wegwerken).  

Daarnaast hebben Joeri en ik de Pecha Kucha presentatie gemaakt en voorbereid voor 
morgen. Karel gaat ons huidig concept beoordelen en hopelijk krijgen we dan weer een 
hoop bruikbare feedback.  
 

Dinsdag 3 Maart 

Wauw. Wat 1 dag wel niet allemaal kan veranderen aan een project.Vandaag zijn we met 
Karel rond de tafel gaan zitten en hebben we onze Pecha Kucha presentatie gehouden. 
Kort en bondig hebben we uitgelegd waar we nu zijn en hoe we daar zijn daar 
aanbeland. Na onze presentatie heeft Karel wederom gewezen op het ontbreken van het 
"fun" element van onze game. Na een oncomfortabele stilte moesten we hier helaas mee 
instellen. Het slepen van een blokje in een tijdbalk zou ik ook niet echt gaan doen voor 
mijn plezier in mijn vrije tijd. Ziehier ons probleem: Ons huidige concept is te lineair, te 
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sequentieel, te saai! Ook wees Karel ons op de interface, een wezenlijk onderdeel van de 
player experience. Deze is op dit moment te fragmentarisch, het vormt geen geheel.  

Kortom, het was een zeer goed gesprek waar we veel aan gehad hebben. Daarna zijn we 
weer samengekomen en hebben we tot 17.00u zitten brainstormen op een bijna 
nagenoeg nieuw concept. Meer hierover in de notulen.  

On a personal sidenote:  

Het schemerde al een tijdje door, maar mijn rol als Game Artist schiet er de laatste tijd 
een beetje bij in. Ik doe voor mijn gevoel veel meer aan Game Design dan aan Game Art. 
En op zich ervaar ik dit niet als iets negatiefs. Integendeel, ik begin steeds meer te 
begrijpen en inzicht te krijgen waar die gekke Game Designers altijd mee bezig zijn. Ik 
brainstorm op hetzelfde niveau als mijn teamleden, doe mee met paper prototype 
sessies en draag daadwerkelijk wat bij dan alleen maar mooie plaatjes. Ik ben een ramp 
als het aankomt op technische details zoals balanseren en attributes, maar hier hou ik 
me dan niet mee bezig. Het gaat mij veel meer om de algehele ervaring van de game. 
Zodra we weer iets teveel vervallen in technische details, dan roep ik iedereen weer tot 
de orde. Niet dat mijn teamleden slecht werk verrichten, integendeel zelfs. Maar soms 
zijn we in mijn opzicht iets teveel gericht op wat er technisch haalbaar, een gegeven wat 
vrijuit brainstormen natuurlijk in de weg staat.  

Keerzijde natuurlijk is dat ik nu achterloop met het maken van artwork voor het project. 
Het knaagt aan me, maar ik kan gewoon niet aan iets werken als het design nog niet eens 
vastligt. Anders snij ik straks mezelf in de vingers met overtollig werk.  

Het gene waar ik op dit moment dus tegen aanloop is dat zolang het concept nog steeds 
niet precies vastligt, ik natuurlijk niet precies weet wat ik moet maken. Ik loop nu een 
beetje achter de feiten aan. Dit moet aan het eind van deze week (5) afgelopen zijn. 
Anders zijn we in de aap gelogeerd. 

Woensdag 4 Maart 

Er is niet veel gebeurd vandaag. Ik was op stap met mijn zus, dus ik heb geen idee wat de 
rest heeft ondernomen.  
 
Donderdag 5 Maart  
Vandaag zijn we weer bijeengekomen in het lab. We hebben vandaag weer een hoop 
besproken met elkander, aangezien dat hoognodig was. Er moest vandaag weer een 
nieuw concept op tafel komen aangezien het concept wat we dindag hadden bedacht te 
complex bleek te zijn. Zowel voor Daniel als voor de rest van het team.  

Daniel was er dus weer eens bij en dat zorgde voor een extra impuls. Hij beredeneert 
voornamelijk vanuit een technisch opzicht, iets wat zowel voor- en nadelen met zich 
meebrengt. Maar vandaag bleek dat weer uiterst waardevol te zijn omdat hij gelijk wat 
fundamentele gebreken van het nieuwe concept eruit viste. Daarnaast kwam hij met een 
paar hele goede ideeen die uiteindelijk in het finale concept terecht zullen komen. 
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We hebben tot ongeveer half 4 weer zitten brainstormen en hebben toen we een hele 
duidelijke stap gezet richting het uiteindelijke concept.  

  

Vrijdag 6 Maart 
Vandaag hebben we even kort besproken wat er moet gebeuren en toen zijn we met een 
gezond verlangen het weekend ingestapt.  

Korte synopsis Week 5:  
 
Deze week was weer een cruciale week in het project. We zijn afgebrand, opgekrabbeld 
en weer moedig doorgegaan met het ontwikkelen van een leuk concept voor onze game.  

Dinsdag was vooral belangrijk deze week, toen kregen we de broodnodige feedback van 
Karel. Na een korte presentatie stelde hij een simpele vraag; "Is het leuk om te spelen?" 
We moesten hem een antwoord schuldig blijven. Toen was het wel duidelijk dat we niet 
op het juiste spoor zaten. Na dit gesprek zijn we weer rond de tafel gaan zitten en met 
een nieuw concept gekomen. Dit concept had veel potentie, maar stierf een vroege dood 
omdat het simpelweg te complex was. Het idee kwam neer op het maken van 
combinaties (patroonherkenning) met hier en daar wat Tetris invloeden. Daniel kreeg 
hier zogezegd een kleine hartaanval van en zei eerlijk dat het hem waarschijnlijk niet 
zou gaan lukken in minder dan twee weken. Klote, maar helaas de harde werkelijkheid. 

Donderdag hebben we dus een nieuw concept bedacht en hier gaan we voor. Het is 
eigenlijk in de kern hetzelfde idee wat we tot week 4 hadden opgebouwd, alleen hier en 
daar beter uitgedacht. En de interface krijgt ook een grafische upgrade en zal veel 
intuïtiever worden.  
 
Wesley gaat nu het concept uitschrijven en vastleggen in het designdocument. Dit zal hij 
in samenwerking met Joeri doen. Daniel gaat stug door met coderen en ik ga knallen aan 
de art, beginnend met de interface.  

 

Week 6 

Maandag 11 maart  
Vandaag was een beetje vreemde dag. Ik ben vandaag alleen maar naar school gekomen 
voor het kernstudentenoverleg. De rest van mijn team was helaas in geen velden en 
wegen te bekennen. 
 (Joeri) Rest van het team zat in het computer lokaal bij het lab aan het spel te werken. 

Wegens verwarring met het rooster liepen leden in en uit vooral.  
Dinsdag 12 maart  

Vandaag zijn we om 11.40u bij elkaar gekomen in het lab. We moesten Karel wederom 
onder ogen zien. Karel zat er relaxt bij, in afwachting van wat we zouden laten zien. 
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Daniel liet het huidige idee zien, redelijk werkend en al. Tegelijkertijd legde hij de 
gameplay uit. Na zijn zegje brandde Karel los.  

Een paar hoogtepunten; 

• Karel schrok nogal van de afstraffingmethode die nu in ons spel zit. Het is te 
"hardcore", te hard voor onze doelgroep waarschijnlijk.  

• De veranderingen ten opzichte van het vorige concept zijn redelijk radicaal. Hoe 
kunnen we deze beargumenteren?  

• Interface mock-up! 
• Testen, testen, testen! 

 
Na afloop zijn we nog een keer bij elkaar gekomen en hebben we aan de hand van een 
nieuw paper prototype een nieuwe paper prototype sessie gehouden. Hierbij kwamen 
leuke dingen naar boven en belangrijker, het was leuk om te doen. Ik ben zelf dan geen 
echte puzzelaar, maar zelfs ik vond het redelijk leuk om te spelen.  

 

Woensdag 11 maart  

(Joeri) 

Vandaag is er vooral aan de code en de art gewerkt. 3 van de teamleden hebben de Q&A 
sessie bijgewoond en nog wat late vragen gesteld. Verder is het gewoon veel probeem 
oplossen geweest waarbij we het gevoel hebben dat we 10 keer tegen een muur 
opbeuken tot we ontdekken hoe we er omheen of overheen moeten gaan. Wesley en 
Joeri zitten dan ook veel bij Daniël om te helpen met problemen op te lossen. Daniël gaf 
zelf ook aan dat hij opeens de oplossing ziet waarneer ie hardop heeft moeten 
beschrijven wat ie wil en doet.  

Maten staan nu echt vast en nu wordt de interface gemaakt. 

Playtesten is uitgesteld tot we een digitaal product hebben om te testen.  

Donderdag 12 maart  
Deze dag is les vrij. Daarom wordt er aan het project thuis gewerkt.  
 
Vrijdag 13 maart 

Daniël is erg opgeschoten maar er was helaas nog geen speelbaar spel. Er waren veel 
problemen met de database van taken. Combinaties waren nog niet te herkennen  

Tom is erg opgeschoten met de interface maar had nog niet alle losse elementen klaar. 
Dit loopt dus door dit weekend en over volgende week. 
Een paar zaken voor de presentatie zijn besproken maar nog niet helemaal vastgesteld. 
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Dit gebeurt ook komende maandag. 
-- 
 
Week 7 

Maandag 16 maart 

Wesley en Joeri hebben de presentatie besproken en willen het vastgesteld hebben 
vandaag. Het design document en de projectdocumentatie zijn bijgewerkt. 

Tom is druk bezig geweest met de interface en de verschillende afbeeldingen van 
patienten. Er moet alleen nog veel van ingekleurd worden. 

Daniël heeft dit weekend echt hard doorgewerkt en met veel work arounds en 
hardcoding voor een werkend spel gezorgd. Is nu nog erg aan het finetunen en aan het 
aanpassen.  

--  
 
Dinsdag 17 maart  

Vandaag hebben we eerst een meeting met Karel gehad. We hebben hem de game laten 
spelen en nog wat laatste comments gekregen. Hoewel nuttig kwam veel een beetje te 
laat waardoor er geen kans meer is om dat te implementeren. Meer hierover in de 
notulen. 

De rest van de dag was volop productie. Zowel de artist als de programmer hebben nog 
hard gewerkt om het project zover mogelijk af te krijgen. Dat ging niet vlekkeloos.  
Door het foute verwijdering van de usb stick van de programmer door een teamlid 
crashte flash op een gegeven moment en zaten we met een corrupt bestand. We hadden 
al bijna geaccepteerd dat we van een oudere staat verder zouden moeten werken maar 
toen vonden we gelukkig een backup op de projectleiders laptop ( Die we daar op 
hadden gezet in de ochtend om het spel aan Karel te tonen). Gelukkig kon alle code 
gekopieerd worden naar het oude bestand en daar zijn nu ook 2 backups van.  

Op het zelfde moment werdt onze artist verrast door een blue screen of death. Ook de 
kopie op de laptop van de projectleider wou eerst niet openen.  

Vandaag dus flink gekweld in de laatste dagen maar gelukkig lopen we nog op schema.  

We hebben ook besloten dat we er snel een einde aan willen breien. Er is nog wel wat te 
veranderen maar dat zal voor toekomstige plannen bewaard moeten worden. Morgen 
zal de focus dus ook liggen op het produceren en implementeren van de laatste 
onderdelen. Verder wordt de presentatie voorbereid en geoefend. De volgorde hiervan 
is vandaag al meer bepaald en de belangrijkste punten die de teamleden er in verwerkt 
willen hebben zijn opgeschreven.  
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De deadline is bepaald en na morgen is de game af.  

-- 

 

Woensdag 18 Maart  

Game is zover mogelijk afgerond, Presentatie structuur is klaar en morgen is het oefenen.  

Laatste paar aanpassingen worden nog gedaan door de programmer. Morgen is de game af 

om 13.00. 

Tom is klaar met zijn werk en heeft zijn PMI keurig afgeleverd.  

Het is wel een lange dag geworden. Team is tot 19.00  op school gebleven.  

--  

 

Donderdag 5 Februari  

Game is afgerond en staat op de laptop van Corné. We kijken tevreden terug op een goede 

samenwerking. 

De presentatie is geoefend en nog wat aangepast. De flow loop nog niet helemaal lekker maar 

dat is vooral gewenning. We hopen dat het morgen allemaal goed gaat.  

We zijn trots op de game die er uiteindelijk staat. Het is een hele prestatie geweest van het 

team ^^. 

--  

 

Vrijdag 6 Februari 

-- Presenteren en rust …. 
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5.2. Notulen 

Notulen : Plantastic 

Team 6 

maandag 16 Februari 

 

We zijn vandaag na een week van ziekte weer als een compleet groepje bij elkaar 
gekomen.  

Omdat ik (Tom) een week lang ziek ben geweest heb ik vandaag het voortouw genomen 
omdat ik het gevoel had dat ik iets goed te maken heb. Ik zag het schoolbord staan en 
zag een uitgelezen kans om hardop en visueel te brainstormen.  

We liepen namelijk vast op verschillende onderdelen. De wie, wat en waar kwestie was 
daar een van. Ieder lid van het team heeft een ander idee voor zich van het project. Dit 
kan gewoon niet zo langer, we moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen! 

Op het schoolbord in het lab hebben we een hoop gebrainstormd en belangrijker nog 
ons onderzoek en eerdere bevindingen eens kritisch onder de loep genomen. We zijn 
keihard tegen de lamp aangelopen in deze eerste twee weken. Te moeilijk denken, teveel 
hoge verwachtingen, allerlei factoren die ons conceptueel proces in de weg staan.  
 
Joeri kwam terecht terug op de opdrachtomschrijving, die kort maar krachtig ons doel 
omschreef ; Verplegend personeel in opleiding wegwijs maken in het ziekenhuis. Dit is 
ons handvat, ons leidraad in alle verwarring die we tot nu hebben opgebouwd. Vandaag 
stond ook in het teken van terug naar de kern. Dit werd maar al te duidelijk toen we 
druk aan het schrijven waren op het bord. 
 
Na deze bevinding hebben we onze doelgroep(wie) vastgesteld: Verplegend vrouwelijk 
personeel in opleiding in de leeftijdscategorie van 20 t/m 25 jaar.  
 
Onze wat: Een game die het personeel spelenderwijs wegwijs maakt in het reilen en 
zeilen in het ziekenhuis. De verrichtingen in de game zijn gebaseerd op de werkelijkheid, 
waarbij de visuele verpakking voor de nodige luchtigheid zorgt.  
 
Onze waar: Een fictief ziekenhuis, losjes gebaseerd op het LUMC (dit weten we nog niet 
helemaal zeker). 
 
Waar we nog voor moeten opassen is het maken van vele aannames. Vooral over het wel 
en wee van onze doelgroep, de verpleegsters. Hiervoor gaan Wesley en Joeri nog wat 
extra informatie verzamelen d.m.v. van kleine interviews met verpleegsters.  

We hebben vandaag ook de bijrollen voor ieder teamlid vastgesteld. Hieronder volgt een 
korte opsomming:  
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Joeri 
a. Projectleider  
b. Game designer 
 
Wesley 
a. Game designer 
b. Game developer 
 
Daniel  
a. Game developer 
b. Game artist 
 
Tom 
a. Game artist 
b. Projectleider 
 
Nu we dit weten kunnen we beter anticiperen op uitval van teamgenoten.  

Notulen  

donderdag 19 Februari 

Vandaag hebben we ons eerste gesprek met Corne gehad om 10.20. Dit gesprek vond 
plaats in het Lab, tezamen met groep 12.  
 
Corne gaf aan het begin van het gesprek aan dat hij vooral 2 zaken zou behandelen: Wat 
voor concept heb je tot nu toe ontwikkeld en hoe verloopt de samenwerking binnenin de 
groep? 

Eerst begon Joeri ons concept uit te leggen. Na een wat twijfelachtig begin nam ik het 
van Joeri over en legde ik kort en krachtig ons tot dan toe ontwikkelde concept uit. Ik 
heb het over het planelement gehad en hoe dit door meerdere bronnen die we hebben 
gevonden beaamd werd als een groot probleem in de zorgsector.  
 
Na mijn korte uitleg brandde Corne los en wees ons erop dat we het spelelement van de 
applicatie niet uit het oog moeten verliezen. Op dit moment heeft ons product 
voornamelijk nog iets weg van een interactieve agenda, en dat is natuurlijk niet bijster 
interessant. We moeten ons gaan op richten op wat voor type  

Daarna hebben we nog even kort iets gezegd over onze samenwerking, waar tot nu echt 
niets over te klagen valt. Het blog wat we hebben opgezet is hierbij het sleutelelement 
wat ons werk bij elkaar houdt. 
 
Na het gesprek met Corne zijn we weer achter het schoolbord gekropen voor wat meer 
brainstorming. We zijn direct datgene wat Corne had aangesneden gaan bespreken, c.q. 
wat voor type game hebben we tot nu toe opgebouwd? Er was hier en daar enig conflict 
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op dat gebied. Het conflict gaat voornamelijk over de verdeling van de serious game 
elementen versus de fun gedeeltes van onze game. 

Onze game is erop gericht om constructief positief te zijn voor onze doelgroep, waarbij 
het aanleren van plannen centraal staat. Maar, wat maakt het nu precies “leuk”? Het 
toevoegen van random mini games bleek al snel niet voldoende te zijn. Het moet 
allemaal passen in het geheel, en niet geforceerd erin geplakt worden. We bedachten 
onder andere dat het misschien tof zou zijn om het plansysteem een puzzel op zich te 
laten worden, vergelijkbaar met Tetris. Zo zou dit onderdeel al iets losser worden en 
minder rigide overkomen.  

Op de agenda staan nu de volgende zaken; 

1. Er moet nog wat meer research gedaan, vooral wat betreft wat onze doelgroep 
leuk vindt om te spelen.  

2. Als dit eenmaal duidelijker is, kunnen we dit omzetten naar het opzetten van de 
randvoorwaarden van de game.  

3. Er moet een executive summary worden geschreven. In 1 A4 leggen we hier onze 
game uit voor de klant en natuurlijk voor onszelf.  

Deze zaken zullen in de loop van week 4 moeten worden afgerond voor het verdere 
voorspoedige verloop van dit project.  

Notulen  

Dinsdag 24 februari 
 
Vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen bij het o zo handig geplaatste schoolbord in 
het lab.  
Het bleek dus dat we vandaag een gesprek hadden met Karel, maar ik (Tom) was hier 
niet van op de hoogte en heb het daarom helaas moeten missen. Kern van dit gesprek 
met Karel was dat we ons planelement als main focus moeten pakken en “fun” en 
interessant moeten maken. Hierdoor is het idee van de “mini games” van de baan. Het 
zou te veel gaan afleiden, is onze conclusie.  
 
Wesley gaf vandaag een korte recap van zijn onderzoek naar de game gewoontes van 
onze doelgroep. Veel van onze vermoedens werden bevestigd. Onze doelgroep speelt 
veel casual games, waaronder veel puzzelgames.  
Naast deze ietwat open deur kwamen er wel wat aparte bevindingen naar voren die 
weer wat meer mogelijkheden hebben gegeven. Bijvoorbeeld dat vrouwen ook 
competitief zijn ingesteld. Ze willen net zo graag winnen als mannen. Met dit in het 
achterhoofd kunnen we natuurlijk wel wat meer typische “game” elementen erin 
stoppen zoals het behalen van een hoge score.  
 
Daarnaast gamen vrouwen een stuk minder lang dan mannen. Dit heeft natuurlijk grote 
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invloed op het (tijds)verloop van onze game. Onze game mag dus niet te lang duren. De 
handelingen moeten kort en bondig zijn.  
 
Daarbij is het sociale aspect in games is zeer belangrijk voor vrouwen. Relaties tussen 
personages (romantiek) en het verhaal spelen hierbij een zeer grote rol. Wesley had een 
lijst bij zich van games die veel door vrouwen worden gespeeld. Deze lijst bevatte veel 
titels met alle voorgenoemde aspecten. Titels zoals The Sims (sociaal management), 
Lemmings (puzzelen) en heel verassend Colin McRae Rally (racen?).   
 
Na de evaluatie van het onderzoek van Wesley zijn we verder gegaan met het vaststellen 
van de fundamenten van onze game. Dit deden we door middel van het opschrijven van 
werkwoorden die de handelingen van onze game symboliseren. Woorden zoals 
anticiperen, plannen, en luisteren passeerden de revue en voordat we het wisten hadden 
we al meer dan 10 woorden op het bord geschreven. Toen hebben we deze woorden 
ingedeeld via de MOSCOW methode en zo onze prioriteiten vastgesteld voor onze 
prototype. Voor de details zie het design document van Joeri. 

Morgen gaan we het concept wat we nu hebben playtesten op papier. Aan de hand van 
schaar, plakband, stiften en dergelijke materialen gaan we rond de tafel zitten en 
datgene wat we tot nu toe hebben bedacht testen. Is het leuk? Werkt het zoals wij dat 
verwachten? Dit soort vraagstukken zullen we onder ogen moeten zien en zodoende 
oplossen. 
 
 
Notulen  

Woensdag 25 februari 

 
Vandaag zijn we weer bijeengekomen, al was helaas ons bord in beslag genomen! Maar 
ach, we gingen ons toch vandaag meer richten op de interface en de fundamenten van 
onze game. We zijn rond een willekeurige tafel gaan zitten, smeten onze materialen op 
tafel (plakband, stiften, schaar, papier etc) en zijn gaan visueel brainstormen. We 
begonnen met de interface, een cruciaal onderdeel van de player experience natuurlijk.  
 
We hebben nu het beeld grofweg opgesplitst in 3 delen; 
 
1. De planner (Neemt het grootste gedeelte van het scherm in beslag).  
De main focus van de game. Hierin sleep je de taken in die vervolgens worden verwerkt 
in de game.  
 
2. Het patientenbestand 
Dit is een soort van klembord waar je patienten staan met hun klachten, afspraken en 
eigenschappen. Dit zijn eigenlijk als het ware je “resources” die je in de planner moet 
slepen.  
 
3. Het “feedback” scherm   
Dit is eigenlijk de slagroom op de grafische taart, zeg maar. In dit gedeelte van de 
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interface krijgt de speler feedback van het spel. Als je het goed doet, krijg je een “thumbs 
up” van de doctor, als je het slecht doet kun je uitgefoeterd worden door een doodzieke 
patient. Hierin schuilt de beloning en ervaring voor de speler.  
 
Na deze korte sessie zijn we verder gegaan met wat gameplay elementen. Wesley moest 
ons helaas verlaten. Tezamen met Joeri heb ik toen nog enige tijd gezeten en 
verschillende zaken besproken. Hoelang duurt bijvoorbeeld een sessie? Hoeveel 
patienten heb je maximaal onder je hoede? Hoe wordt een speler beloond en gestrafd? 
Eigenlijk weer hele basische zaken maar die o zo belangrijk zijn voor het slagen van de 
game.  
 
Een belangrijke verandering in onze aanpak is dat je nu niet zozeer patienten onder je 
hebt, maar verpleegsters. De patienten zijn nu de “resources” waarmee je rekening moet 
houden. Door ze een gezicht en een naam mee te geven hopen we zo wat meer empathie 
voor ze te kweken (in plaats van dat ze het zoveelste puzzelstukje zijn).  
De nadruk ligt nog steeds heel erg op plannen, maar door er een puzzelelement met een 
sociaal randje aan toe te voegen wordt het hopelijk een stuk interessanter voor onze 
doelgroep.  
 
Joeri en ik zijn nadat Wesley wegging nog gaan paper prototypen. Hierbij kwamen een 
hoop mankementen in ons concept naar boven. Bij de eerste speelsessies konden we nog 
niet het spelverloop precies vastpinnen en liepen we al heel snel vast op datgene wat 
ons spel nu precies leuk maakt. Zonder enige echte concrete oplossingen te bedenken 
hebben we nog wel een interessant achterliggend puntensysteem bedacht wat het 
plannen een stuk actiever en intenser maakt.  
 
Al met al zijn we vandaag weer lekker opgeschoten. We hebben flink wat sprongen 
gemaakt en beetje bij beetje komt er steeds een sterker concept op tafel te liggen. Er zijn 
hier en daar nog wat euvels, maar niets wat een sessie brainstormen en wat extra 
research niet kan oplossen.  

Notulen  

Dinsdag 3 maart  

Vandaag was een bijzondere dag. We zijn weer bijeengekomen in het lab, waar we om 
11.40u precies aan Karel moesten presenteren. Deze presentatie moest in de vorm van 
een Pecha Kucha. 20 slides, ieder 20 seconden en knallen maar. Joeri en ik hadden deze 
op gisteren even snel in elkaar gedraaid en lichtjes voorbereid. De presentatie verliep 
redelijk soepel ook al misten we hier en daar natuurlijk wat cues. Na afloop gaf Karel ons 
weer de nodige feedback. De 2 punten die Karel naar voren bracht waren eigenlijk ook 
in mijn opzicht de belangrijkste euvels; het ontbrekende "fun" element en de interface. 
Karel vroeg ons recht op de man af of het een leuk spel was om te spelen. Een simpele 
vraag toch? Wat er volgde was een kenmerkende pijnlijke stilte. Wat we nu hebben is 
dat je een blokje kan slepen in een tijdbalk. Tja, klinkt niet echt spannend.  
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Wat betreft de interface: Die is op dit moment te fragmentarisch. We hebben eigenlijk 3 
aandachtspunten in onze huidige interface. Oftewel; Er is geen focus, het vormt geen 
geheel. De speler moet teveel zijn aandacht verdelen over het gehele scherm. 

Na deze eye-openers zijn we weer rondom de tafel gaan zitten met de feedback van 
Karel in ons achterhoofd. We hebben al snel de interface omgegooid wat hielp om het 
oude idee uit ons hoofd te zetten. We moesten eigenlijk bijna weer helemaal van begin af 
aan beginnen. Dit bleek in het begin moeilijker dan we dachten aangezien die tijdbalk en 
die blokjes toch wel leuk werken in ons huidige prototype. Maar we moeten ons niet 
natuurlijk niet leiden door de techniek, het concept moet voorop staan! 

De emoties liepen hoog op* richting het einde van deze bijeenkomst. Wesley, Joeri en ik 
konden het niet eens worden over de besturing. Het was een gevecht tussen "old skool 
Tetris besturing" vs "Drag and drop besturing met de muis". Klinkt triviaal, maar dit is 
zeer belangrijk voor onze game. Beiden besturingen brengen ieder hun eigen voor- en 
nadelen met zich mee, iets wat Wesley of Joeri beter kan uitleggen dan ik.  

*Het was trouwens mooi om eindelijk wat emotie te zien in de groep. Het ging allemaal 
wat te gemakkelijk voor mijn gevoel.  

 

Notulen  

Dinsdag 10 maart  

Vandaag begon niet zo lekker. Ik miste een bus, bijna een trein en dacht gruwelijk te laat 
te komen. Al hijgend kwam ik het lab binnen strompelen en zag ik tot mijn grote 
verbazing mijn overige teamleden relaxt achterover leunen op een paar stoelen. Karel 
liep weer eens uit maar dit keer kon ik het heel erg waarderen.  
 
Na enkele minuten konden we rond de tafel gaan zitten met Karel en deze maakte een 
nogal laconieke indruk. Achterover hangend liet hij alles over zich heenkomen. Daniel 
nam het voortouw en legde aan de hand van het digitale prototype uit wat we hebben 
veranderd en de nieuwe gameplay elementen. Na een paar minuten brak Karel Daniel af 
en toen begon het spervuur van kritische vragen.  
 
Er is veel besproken maar ik zal kort de kritische hoogtepunten samenvatten: 

• Op een gegeven moment begon Daniel over de afstrafmethode in het spel 
(timerbalk raakt blokjes = af) en Karel schrok hier duidelijk van. Later hebben we 
het hier nog kort over gehad. In mijn opzicht is het te "hardcore", maar als we de 
instap zo laagdrempelig mogelijk houden kan iedereen het spelen. Dit is een 
delicate balans, het moet niet te gemakkelijk worden natuurlijk. 

• De interface. Er moet hier een mock-up van komen, zodat we direct kunnen 
communiceren over de verschillende elementen van de game. Dit is natuurlijk 
mijn taak en ik ga er ook zo z.s.m. aan werken.  
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• We moeten dit concept heel veel gaan testen. Karel verwacht volgende week een 
compleet uitgebalanceerd spel. Wesley, Daniel en Joeri zijn hier voornamelijk 
voor verantwoordelijk.   

• De game is nu teveel een puzzelgame (te abstract) en te weinig 'serious'. Oftewel, 
de visuele presentatie zal de speler moeten duidelijk maken dat ze zich in een 
ziekenhuis bevinden en patienten aan het helpen zijn.  

Na afloop van dit gesprek zijn we nog heel kort bij elkaar gekomen om de door Karel 
besproken punten door te nemen. Er zijn nog wat nieuwe dingen op tafel gekomen, 
vooral wat de grafische presentatie aangaat. Daarna ben ik bij de Cintiqs gaan zitten om 
wat artwork te maken en om de afmetingen van de game vast te stellen. 
(Joeri) Rest van het team heeft zich vooral met Danïel ontfermt over code problemen. Na 
wat kort playtesten kwamen we met het team er achter wat er leuk en niet is en ook tot 
de conclusie dat we nu wel echt een digitale versie gaan nodig hebben om het goed te 
testen en daardoor balanceren. Onze koppen zijn daar dus nu ook volledig op gericht.  

 
Notulen 
Woensdag 11 maart 

(Joeri neemt de notulen en logboek over gedurende de productie periode) 

Vandaag stond weer flink in het teken van productie. Daniël Wesley en Joeri zijn naar de 
Q&A sessie geweest om nog wat late vragen te stellen. Uiteindelijk is er vandaag flink 
wat voortgang qua code geboekt. Een taak kan nu alleen op een specifieke kleur 
geplaatst worden en anders niet. Wel bleek dat er een duidelijke volgorde van te coden 
zaken nog is. Die heeft Joeri ook samen met Daniël verder bepaald en nu moet dat alleen 
gebeuren. Wel bleek dat er best wat "hardcoding" zal moeten gebeuren. Het is nu of een 
efficientere methode vinden of gewoon veel herhalend werk doen.  

Playtesten ligt even stil tot we een digitaal product hebben om mee te testen. Wesley is 
daarom ook niet lang gebleven en probeert nu vooral het design document goed uit te 
werken en te verfijnen. 

Tom heeft gister avond nog even wat ontwerpen voor de interface gemaakt en heeft de 
taak blokken gemaakt in illustrator. De afmetingen zijn voor zover nog onduidelijk nu 
helemaal vastgesteld door Tom en Daniël en hij gaat nu de interface grafisch maken.  

Notulen  

Dinsdag 17 maart 

Vandaag hebben we de game getoond aan Karel. Na een week is het eindelijk gelukt om 
een werkend prototype te hebben wat te playtesten was. Alle teamleden waren netjes op 
tijd voor het laatste gesprek met Karel. Karel had echter nog wel de nodige op en 
aanmerkingen: 
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• De drag mechanic stond hem niet aan. Hij vond het te vervelend om uit te voeren, 
de afstand te groot en te vermoeiend. 

• Hij vond dat de interface nog de nodige veranderingen kon ondergaan. 
• De status van de zusters was onduidelijk omdat daar teveel verschillende iconen 

waren die het aangaven. Hij adviseerde om de iconografie te vereenvoudigen. 
• De tijdsbalk was nog te onduidelijk ( het was ook nog maar een lijntje) 
• Een erg lastige opmerking was toen hij zei dat het hem onduidelijk was dat het 

om plannen ging. We hopen dit door de artwork en door in het prototype 
meerdere levels te verwerken duidelijker te maken. Waar het om draait is dat de 
speler succesvol is op een bepaalde manier en daar is plannen en goed je 
prioriteiten kiezen voor vereist.  

• Er was geen margin of error. Dit kaarte hij vorige week al aan maar hij vond dit 
nog steeds te hard. Hier hebben we flink over door gediscusseerd maar 
uiteindelijk hebben we besloten om dit er in te houden en de speler gewoon 
meerdere keren het level te laten proberen.  

Hij had ook nog wat positiefs te zeggen. Hij vond dat we goed opgeschoten waren en 
goed op weg waren. Hij vond dat er goed werk was afgeleverd.  
Dit was natuurlijk erg fijn om te horen voor het team omdat we er zo hard aan 
getrokken hebben en om daar nu de vruchten van de te zien heeft altijd iets 
speciaals. 
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Planning (bijgewerkt) 
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