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Wat is een prototype?



“Prototyping is the
conversation you

have with your ideas”
Tom Wujec



Een prototype maakt
een idee tastbaar



Waarom Prototyping?

Design
“Getting the right design”

Prototyping
“Getting the design right”

Bill Buxton
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Bill Buxton

• Je kan een favoriet idee aanwijzen

• Ideeën vanuit verschillende invalshoeken testen

• Mensen voelen vrijheid om ideeën af te wijzen

• Opmerkingen zijn kritischer

• Mogelijke problemen worden sneller zichtbaar 



Inspireren Evalueren Valideren
Wat het kan zijn Wat het moet zijn Wat het is
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Prototype gedreven specs >

Drie verschillende stadia in prototyping

Rough
Rapid

Right

Specs gedreven prototypes



Om veel verschillende ideeën te laten ervaren 

Je kan veilig falen (het is snel en goedkoop)

Makkelijker om te overtuigen

Je kan snel gebruikerstesten uitvoeren

Prioriteiten worden duidelijk

Hierom prototypen!



Double diamond – Britisch Design Council (afb: David Artoumian)

https://dribbble.com/Dartoumi




Negen prototyping methoden
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Paper Prototyping
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Schetsen



Schetsen



Schetsen

Maar pas op! 
Papier is heel geduldig
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Cardboard Prototyping
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Wizard of Oz Prototyping
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Storyboards / Customer journey
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LEGO® SERIOUS PLAY® 

LEGO® SERIOUS PLAY® 

LEGO prototypes
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Role Play

Role play



Role Play
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User driven prototypes
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Fysiek model / Mock up





Maar wanneer welke methode?



Wat is het idee? 

Welke vragen wil je stellen? 

Welk prototype is logisch? 

Doe het gewoon! 



Wat is het idee? 

Welke vragen wil je stellen? 

Welk prototype is logisch? 

Doe het gewoon! 



Rapid Prototyping technieken
voor snelle fysieke testmodellen





L.V.T.



Stereolithografie (SLA of STL)

Fused Deposition modelling (FDM)

Laminated object modelling (LOM)

Selective laser sintering (SLS)

CNC (frezen, boren, slijpen, snijden)



Rapid prototyping











Hoeveel prototypes heeft James Dyson 
gemaakt voordat de eerste Cyclone Cleaner 

(DC01) op de markt kwam?
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Visie

Create4care is dé afdeling waar zorgprofessionals, 
patiënten en studenten innovatieve oplossingen 
ontwikkelen voor betere werkomstandigheden 

en veiligere patiëntenzorg. 













Niet lullen maar bouwen!



Creëer een NLB omgeving
1. Werk met meerdere personen
2. Mix van kennis & vaardigheden (verschillende opleidingen)
3. Verzamel heel veel spullen, zooi en meuk
4. Maak, probeer, bespreek, verbeter
5. Lever veel modelletjes en schetsen



Multidisciplinaire samenwerking

Gezondheidszorg Technologie
Industrieel Product Ontwerpen

Elektrotechniek
Creative Media & Game Technology

(Technische) informatica
Verpleegkunde

Ergotherapie
Fysiotherapie

Logopedie
Enz.



Uitgangspunten: bottom-up en co-creatie



Nog wat voorbeelden







Pen, schaar, nagels…



Het werkt pas als het werkt



Dopwipper







>80%

Gedramatiseerd!



FOTO VAN PROTOTYPES AMPULLENBREKER

Ampullenbreker



Ampullenbreker





Wens: 
Oprichten van Create4Care Stichting

We zoeken investeerders die een
maatschappelijke bijdrage

willen leveren!

Stichting





Final thoughts



Verplaats je in je
eindgebruiker
• Ga naar buiten en observeer
• Wees een kind: vraag, vraag, vraag
• Verplaats je in je doelgroep

(Profielen: 23 March 2017) 
Hoe kom je er als 

gezondheidszorgstudent achter hoe 
het voelt om stijve benen te hebben 

en slechte ogen? Door een 
ouderdomspak aan te trekken.



RadboudUMC luistert naar gebruikers: 
Inrichting nieuwe patientenkamers, zo heeft 
de douchetest ervoor gezorgd dat de kranen 
in de definitieve doucheruimte op een 
andere wand worden gemonteerd, omdat 
de beoogde wand in de praktijk niet voor 
alle gebruikers de meest ideale bleek.

Verplaats je in je
eindgebruiker



“The one hour prototype”



Designkit4Care



IDEO

Never go to a meeting without a prototype…
Boyle’s Law



IDEO

Boyle’s Law

Never go to a meeting without a prototype…



Maak vooral fouten!



“Stop talking, 
start prototyping! 

if you can’t prototype,
make a sketch,

if you can’t sketch,
start crying”



Bedankt voor uw 
aandacht



barteltimmermans

https://www.linkedin.com/in/barteltimmermans

