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Introductie 

Achtergrond 
In Nederland zijn 1,6 miljoen mensen slechthorend en hebben 2 miljoen mensen last van 
tinnitus. Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de gevolgen van 
gehoorbeschadiging en de preventie er van.  
Onder andere vanwege de iconische werking -en dus voorbeeldfunctie- worden poppodia 
en festivals nadrukkelijk op dit onderwerp aangesproken. De fysieke reacties van het 
lichaam op hoge geluidsniveaus bij live muziek events versterken de event ervaring en zijn 
tegelijk een gevaar voor het oor.  
Onder druk van de politiek hebben poppodia en festivals een gehoorconvenant gesloten 
waarin maximale geluidsniveaus zijn vastgelegd en is afgesproken een 
voorlichtingscampagne (love your ears) te voeren. De campagne is van traditionele aard 
(het voeren van een gezamenlijk logo, voorlichtingsposters en informatie leaflets). De 
zichtbaarheid van de campagne is zeker sinds het laatste festivalseizoen (2019) redelijk te 
noemen. De resultaten lijken te beperkt (slechts zo’n 15 % van de bezoekers draagt 
oordoppen). 
 

Probleem definitie 
De impact van een traditionele voorlichtingscampagne op concertgangers en 
festivalbezoekers in de leeftijd tussen 20 en 35 jaar lijkt beperkt.  
Uit (indicatief) onderzoek blijkt dat deze groep zich wel bewust is van mogelijke 
gehoorschade die kan optreden als men zich zonder bescherming bloot stelt aan harde 
muziek, maar dat men verwacht dat het allemaal wel los loopt en het hen niet zal 
overkomen. Men steekt eigenlijk spreekwoordelijk de kop in het zand.  
Een belangrijke reden voor het niet dragen van oordoppen is dat het als ‘not cool’ wordt 
gezien. Men wordt er in de groep waarmee men naar een concert of festival gaat op 
aangekeken. In andere woorden, de sociale cohesie en groepsdynamiek lijken het dragen 
van oordoppen tegen te werken. 
Daar komt nog bij dat men ook nogal eens vergeet de oordoppen mee te nemen en men 
niet bereid is ter plekke een tweede paar te kopen. 
In het experiment willen we kijken of we door de een inzet een ‘serious game’ de 
gesignaleerde groepsdynamiek ten gunste van het dragen van oordoppen kunnen 
beïnvloeden. 
 



Design research question 
Leidt het tijdens een concert of festival gezamenlijk spelen van een avontuurlijk spel tot een 
positievere attitude voor het dragen van oordoppen en een hogere bereidheid tot het 
dragen ervan? 
 
 
 
   



Prototype 
Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep is ervoor gekozen een game te 
ontwikkelen die eenvoudig op de eigen telefoon of tablet in combinatie met earphones kan 
worden gespeeld. 
 
Het spel begint met een hoortest: door middel van oplopende toonhoogtes wordt een 
virtuele hoorleeftijd vastgesteld. Het spel zelf is in de basis een eenvoudige vossenjacht; 
Grabb the Rabbit. Spelers starten met telefoon/tablet in de hand en earphones in. Ze lopen 
in willekeurige richting tot ze een geluid of een nummer (the Rabbit) horen. Het geluid of 
nummer gaat harder klinken als ze ernaar toe lopen en zachter als men er vanaf loopt. 
Doel is om the Rabbit (die niet zichtbaar is) op gehoor te vangen.  
 
Naarmate een zoektocht langer duurt wordt het geluid of nummer harder gespeeld / meer 
verstoord. Er kunnen dan virtuele oordoppen worden gebruikt om het geluid te verbeteren 
(een subtiele verwijzing die duidelijk maakt dat je met oordoppen in op termijn beter blijft 
horen). 
Als een van de spelers uit de groep het geluid (the Rabbit) gevonden heeft, moet hij zijn 
medespelers waarschuwen. Alleen samen kunnen ze het geluid vangen. Nadat de rabbit 
gevangen is, krijgen de spelers terugkoppeling over hun virtuele hoorleeftijd en succes in 
het spel. Dit moment biedt ook de mogelijkheid om extra voorlichting over het dragen van 
oordoppen te geven. 
 
Als het spel succesvol is beëindigd ontvangt elk van de spelers een setje oordoppen aan 
een sleutelhanger. Op deze manier bouwen we aan een positieve gezamenlijke ervaring in 
relatie tot gehoorbescherming. 

 

 
 
 
 

 

Prototype 



 
 
 

Evaluaties 
Het prototype is ontworpen in iteraties van ontwerp, ontwikkeling en evaluatie. Op deze 
manier is gedurende het hele proces de doelgroep betrokken en de werking getoetst.  



 
Er zijn diverse evaluatie momenten geweest; de focus en resultaten zijn samengevat in 
onderstaande tabel. Een student van Fontys heeft een uitgebreider onderzoek uitgevoerd. 
Deze resultaten zijn te vinden in Appendix A. 
 

 
 

 
 
 

   

Evaluatie  Focus  Resultaat 

Voorprogramma optreden 
T.A.C..  
Basisversie game 

Speelbaarheid, plezier  - Spelers rapporteren een 
positieve, leuke 
speelervaring 

- Drukke omgeving, toch goed 
speelbaar 

- Relatie met hoorschade 
preventie moet uitgelegd 
worden. 

Pauzeprogramma fieldlab 
event Effenaar.  
Tweede versie game. 

Speelbaarheid, plezier, 
mobiele opstelling 
techniek 

- Technische uitdagingen bij 
veel beton/metaal (Effenaar) 

- Alleen leuk als er drie of 
meer spelers meedoen

 

Wasven Festival.  
Uiteindelijke versie game, 
inclusief hoortest & uitleg 
hoorschade. 

User experience, 
hoorschade/oordoppen 
attitude, groepsdynamiek 

- Spelen leidt tot een positieve 
ervaring en 
discussiemoment over 
hoorschade/oordoppen. 

- Er ontstaan goede 
discussies/gesprekken in de 
groep. 

- Attitude/groepsdynamiek 
verandering is niet gemeten. 



Conclusion & discussion 
Gebaseerd op de drie evaluaties, zijn we positief over de potentie van een serious game 
om de attitude en groepsdynamiek voor het dragen van oordoppen te verhogen. We zijn 
voorzichtig positief over het resultaat van de ontwikkelde game om dit daadwerkelijk te 
doen.  
 
In andere woorden, de potentie is er, maar we hebben het doel nog niet geheel bereikt. 
 
De onderzoeken laten zien dat de game, in combinatie met de gesprekken, duidelijk de 
potentie heeft om mensen bewust te maken van de risico’s van gehoorschade. Er ontstaan 
goede gesprekken, mensen krijgen nieuwe inzichten, en spelers hebben een leuke tijd. 
Tegelijkertijd moet de game een deel van een groter geheel zijn: het eenmalig spelen van 
deze game zal niet leiden tot duurzame gedragsverandering. Voorlichting, triggers, 
bewustwording en sociale cohesie zijn allen benodigd voor een duurzame verandering.  
 
We hebben in dit onderzoek alleen de game geëvalueerd, terwijl de game deel moet 
uitmaken van een groter pakket aan interventies. Dit had beter gekund: het was, achteraf 
bekeken, beter geweest om het geheel aan interventies te ontwikkelen en evalueren, in 
plaats van de nadruk op de game te leggen.  
 
De onderzoeksvraag,  
“Leidt het tijdens een concert of festival gezamenlijk spelen van een avontuurlijk spel tot 
een positievere attitude voor het dragen van oordoppen en een hogere bereidheid tot het 
dragen ervan?”, 
kunnen we dus beantwoorden met “we geloven dat dit kan, maar hebben dit nog niet 
onomstotelijk aan kunnen tonen”. 

   



Uitdagingen en aanbevelingen 
- Deel van een geheel: de game moet deel uitmaken van een compleet pakket aan 

interventies. Voorlichting, triggers, sociale cohesie: dit zijn allemaal ingrediënten die 
benodigd zijn om een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen. 

- Kracht van serious games: we weten uit literatuur en eigen werk, dat serious games 
uitermate geschikt zijn voor gedragsverandering. We weten ook dat de kracht van 
groepsdynamiek op festivals zich goed leent voor serious games. De uitdaging is 
altijd de tijd na een festival/concert, en de aanloop naar het volgende. Een 
belangrijke uitdaging en aanbeveling is dus het ontwerpen voor deze tussenperiode.  

- Verbinden: een goede kans die tijdens dit project geïnventariseerd is, is het 
benaderen van bezoekers over een serie van (verbonden) evenementen. Als we 
bezoekers in de voorpret, het evenement en de napret kunnen bereiken, dan 
kunnen we ook zorgen voor interventies op het juiste moment en de juiste plek. Op 
die manier kan een duurzame interventie ontwikkeld worden.  
Een mogelijkheid hiervoor is om aan te sluiten bij het eerder uitgeprobeerde 
‘Ticketfun’ project, dat bezoekers en artiesten verbindt.  

   



Appendix: onderzoek Fontys 

Interview Grab the Rabbit 28 juli op het 

festival ‘t Wasven in Eindhoven 
Interview afnemer: Amanda van der Vleuten 

In opdracht voor Rob Tieben – Game Solutions Lab 

 

Groepssamenstelling + leeftijdscategorie 
Groep 1: 4 personen; 2 jongens en 2 meisjes tussen 24 en 30 jaar. 

Groep 2: 2 personen; 2 vrouwen, welke vriendinnen zijn of een moeder/dochter relatie hebben. Jongste 

persoon heeft een kind van 2 jaar. Geschatte leeftijd tussen 35 en 60 jaar. 

Groep 3: 5 buitenlandse meisjes, waarvan 3 personen het spel gingen spelen met een iPad. Geschatte 

leeftijd tussen 18 en 25 jaar. 

Groep 4: 2 personen, koppel (jongen + meisje) tussen 25 en 35 jaar. 

 

De vragen & antwoorden 
Gebruik je ooit gehoorbescherming? 

Groep 1: 3 personen zeiden nee, 1 persoon zei ja; gebruikt Alpine oordopjes. 

Groep 2: Nee. 

Groep 3: 4 personen zeiden nee, 1 persoon zei ja; gebruikt het tijdens een voetbal wedstrijd, vanwege 

het harde gegil vanaf de tribune. Dat vindt ze nog luider dan een kroeg. 

Groep 4: Nee, alleen tijdens het boren/drillen. 

 

Heb je ooit gehoorschade opgelopen? 

Groep 1: 3 personen zeiden nee, 1 persoon zei ja; heeft nu geen piep, maar heeft 2 dagen met een piep 

gelopen. Gaf aan maar 2 piepjes in het spel te hebben gehoord, wat hij erg weinig vond. 

Groep 2: Nee. 

Groep 3: Nee, maar wel direct na een concert bijvoorbeeld, ze vonden het erbij horen. 

Groep 4: Nee. 

 



Heb je in de groep weleens over gehoorschade gehad? 

Groep 1: Ja, vanwege de tante van een groepslid, ze heeft tinnitus. 

Groep 2: Ja, net voordat jullie collega (Rob) aan kwam lopen, zagen we een baby met een koptelefoon 

op. Dat gaf wat bewustwording. 

Groep 3: Nee, nooit. (Observatie: taboe) 

Groep 4: De jongen zei: Wel met een vriend van me, hij gebruikt het preventief sinds zijn 24e. Hij is nu 

28 jaar. Dan zie je zijn oordopjes weleens zitten en dan gaat het daar weleens over. 

 

Wat vond je van het spel? 

Groep 1: Ik merkte dat ik minder hoorde (zei de persoon die eerder aangaf minder te kunnen horen) De 

ene had het snel gevangen, de ander laat en vond het moeilijk. 

Groep 2: Lang. 

Groep 3: Fun. 

Groep 4: Leuk. Het is leuk dat je bewust wordt van de geluiden. Normaal let je er niet zo op als je muziek 

luistert. Dan heeft het een volume, wat je hebt ingesteld. 

 

Heb je iets geleerd van het spel? 

Groep 1: Ik ben wel iets bewuster geworden, maar het spel snapte ik niet helemaal. 

Groep 2: Niets wat we nog niet weten. 

Groep 3: Nee, just fun. 

Groep 4: Niet echt. 

 

Hoe denk je nu over het gebruik van oordopjes/gehoorbescherming? 

Groep 1: Er moet een limiet in het aantal decibel komen op festivals, dan is gehoorbescherming niet 

nodig. Een jongen zei: Ik ga het nu waarschijnlijk wel bestellen. 

Groep 2: Voor onszelf vinden we het niet belangrijk, maar we merken wel dat alles tegenwoordig veel 

harder staat, en dat vind ik zorgelijk voor mijn kindje van 2 jaar. 

Groep 3: Ik zal erover na beginnen te denken. 

Groep 4: De jongen zei: Ik heb wel echt een aanleiding nodig om oordopjes te kopen. Ik koop ze niet 

zomaar. Het meisje zei: Ik prefereer oordopjes op maat, als ik er dan in investeer. Op het festival zou ik 

ze niet willen kopen, ook al ben ik ze vergeten. Dit doe ik uit principe, had ik ze maar mee moeten 

nemen. En ik vind ze te duur. Wat ik verder jammer vind, is dat je oordopjes niet kunt uittesten, zo weet 

je niet of ze fijn zijn. 



Observatiematrix 

 

 
 

Spelobservatie 

 

Groep 1: 

Liepen afzonderlijk van elkaar, erg verspreid. 

Gespreksobservatie 

 

 

 

 

Groep 2: 

Liepen te ver, buiten WiFi-range. 

Doelbewust, stopte direct na aanleiding. 

Ontstond wat verwarring door: (zie A ) 

 

 

 

Groep 3: 

Zoeken naar het liedje van Michael Jackson. 

Samenwerking op gehoor. 

Enthousiast. 

 

 

Groep 4: 

Zoekend. 

Twijfel. 

Oh! 

 

 

 

 

 

A: De ene koptelefoon gaf op het eindpunt het 

liedje en ruis, de andere koptelefoon alleen het 

liedje. 

 

 

“Hoeveel tijd hebben we?” 


