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Introductie
In 2019 kregen, net zoals voorgaande jaren, maar liefst 50.000 Nederlanders te hor-
en dat er huidkanker bij hen geconstateerd is (van Dijk, A., Hagens, W., Slaper, H., & 
Boekema, M., 2019). Huidkanker is de meest voorkomende en snelst groeiende kank-
ersoort van Nederland. Maar liefst 52% van de kankerpatiënten heeft huidkanker, dit 
zijn vooral ouderen. Deze toename in huidkanker gaat zelfs sneller dan de vergrijzing. 
De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn BCC, PCC en melanoom. Het mel-
anoom is de meest agressieve vorm, dit wordt over het algemeen veroorzaakt door 
overmatige blootstelling aan de zon of zonnebank. Deze geven UV-straling af die de 
huid penetreert en beschadigd (iknl.nl, 2019). 

Het team gezondheidscommunicatie van de Universiteit Maastricht is daarom op zoek 
naar een mobiele applicatie die mensen zelf in staat stelt hun UV-licht inname te mon-
itoren, deze moeten tevens samenwerken met een dosimeter. In opdracht van de Uni-
versiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd zijn de studenten van de opleiding Commu-
nication and Media Design gevraagd om onderzoek te doen naar UV-monitoring. Uit 
dit onderzoek moet er vorm gegeven worden aan een applicatie. Dit literatuuronder-
zoek is uitgevoerd om kennis te verzamelen binnen het onderwerp UV-schade. Het 
doel is om een ontwerp voor een UV-monitorings app te ontwikkelen dat aansluit bij 
de behoeften van de doelgroep. Dit onderzoek zal zich specifiek richten op zorg-beho-
evende ouderen.

Een erg belangrijk aspect bij zorg-behoevende ouderen is dat een gebalanceerde 
zon-inname erg belangrijk is. Ze besteden veel tijd binnen en hebben vaak niet de 
kracht voor buitenactiviteiten. Wanneer deze ouderen te weinig zonlicht en vitamine 
D binnen krijgen worden ze sneller ziek en stijgt de kans op eerder overlijden (Wright 
& Weller, 2015). De doelstelling is om zorg-behoevende ouderen te helpen, ondersteu-
nen en te motiveren een gezonde maar vooral gebalanceerde leefstijl aan te nemen in 
betrekking tot zon-inname. Deze doelstelling staat centraal in dit onderzoek, om dit te 
ondersteunen zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

 - Wie zijn de zorg-behoevende ouderen?
 - Hoe kunnen zorg-behoevende ouderen geholpen worden een    
  gebalanceerde leefstijl  aan te nemen?
 - Hoe ervaren zorg-behoevende ouderen wearables?
 - In hoeverre kunnen zorg-behoevende ouderen omgaan met    
  smartphones en apps?
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Methode en Selectie
Dit literatuuronderzoek is gebaseerd op bestaande informatie. Om deze infor-
matie te verzamelen is er intensief gezocht naar bronnen die betrekken hebben op 
UV-straling en zorg-behoevende ouderen. Deze bronnen zijn gezocht op Google en 
de databases van de Zuyd Bibliotheek.

Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende MESH-termen gebruikt:

• UV exposure 
• Elderly 
• Sunlight 
• Sun 
• Wearable 
• Nurse 
• Home care 
• Mobile applications

Er zij  22.213 zoekresultaten tevoorschijn gekomen (na 5 pagina’s geen   
relevante titels meer).  

•  Hiervan zijn 351 titels gelezen.
•  Waarvan 25 abstracts gelezen.

Hiervan vielen er 14 af vanwege:
•  Niet over zorgbehoevende ouderen (2)
•  Niet recent genoeg (4)
•  Niet over UV-schade (2)
•  Duplicaat (2)
•  Niet in tekst vewerkt (4)

Uiteindelijk zijn er 6 bronnen geselecteerd die relevant genoeg zijn.

In bijlage 1 vind u de onderzoeksdocumentatie waarin is gedocumenteerd hoe er 
gezocht is en welke bronnen geselecteerd zijn.

Tijdens het schrijven van dit literatuuronderzoek is meermaals Google geraad-
pleegd voor extra informatie over de betreffende onderwerpen. Hierdoor zijn er 
nog eens 6 bronnen geselecteerd en onderzocht.
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Literatuurstudie

Doelgroep
Uit onderzoek is gebleken dat kwetsbaarheid met de jaren toeneemt. Binnen de leeft-
ijdsgroep 50-59 stijgt de kwetsbaarheid 12,6%, 17,1% bij 60-69 en dit percentage ver-
dubbelt bij de leeftijdsgroep 70-81 naar 34,6%. Ouderen krijgen problemen zoals be-
lemmeringen in cognitie zoals het geheugen, snelheid en flexibiliteit, maar ook fysieke 
en sociale kwetsbaarheden komen voor. In 2017 telde Nederland maar lieft 3.159.000 
inwoners van 65 jaar of ouder. 50,4% van deze ouderen voelt zich beperkt door ge-
zondheid. Dit maakt het zelfstandig functioneren lastig. Naar verwachting zal de ver-
grijzende bevolking blijven toenemen. Waar het aantal 65-plussers in 2017 18% was 
zal dit naar 26% groeien vanaf 2040. (loketgezondleven.nl, 2019). 

Deze ouderen krijgen veelal hulp vanuit hun omgeving. 1 Op de 3 Nederlanders va-
naf 16 jaar en ouder geven op een bepaalde manier mantelzorg, dit komt neer op een 
aantal van 4,4 miljoen mantelzorgers. 750.000 Daarvan geven langdurig (meer dan 3 
maanden) of intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. Dit is geen gemakkelijke taak, 
daarom voelt 8,6% zich hierdoor zwaar belast. Dit komt neer op 380.000 mantelzorg-
ers die de zorg erg zwaar ervaart. Dit is een extreem hoog cijfer (mantelzorg.nl, 2019).

Een gebalanceerde levensstijl

Kenmerkend aan ouderen is dat ze veel vrije tijd hebben. Door allerlei beperkingen 
zijn ze daarom veel thuis, kijken veel TV of lezen een boek. Verder besteden ze veel 
tijd met vrienden en familie. Dit verschilt natuurlijk per persoon, maar over het al-
gemeen wordt hun activiteiten patroon gelimiteerd door de persoonlijk gezondheid 
en vitaliteit. Om hun gezondheid zo lang mogelijk optimaal te houden is het daarom 
van extreem belang dat ouderen een gebalanceerde levensstijl aanhouden met betrek-
king tot zon-inname en beweging. Dit kunnen ze bewerkstelligen door verschillende 
buitenactiviteiten zoals fietsen, lopen, werken in de tuin of vissen. Uit onderzoek is 
gebleken dat werken in de tuin en fietsen het beste werkt bij het optimaliseren van de 
UV-inname en houdt het vitamine D gehalte op pijl (De Rui M, Toffanello ED, Veronese 
N, et al., 2014). 

Hier zit echter een kantzijde aan, aangezien teveel zon-inname grote risico’s met zich 
mee brengt. De oudere huid is namelijk vatbaarder voor droogheid en daardoor ont-
staat sneller jeuk, infectie, auto-immuunziektes, vasculaire complicaties en huidma-
ligniteit. De meeste mensen ouder dan 65 jaar hebben minimaal één van deze hu-
idaandoeningen (Burr, S, 2018). 

Het is daarom van extreem belang dat er een gebalanceerde levensstijl wordt aange-
houden, maar dit is lastig te bewerkstelligen want hoe pak je dit aan? Hoe lever je de 
juist informatie en weet de desbetreffende ouderen of hij/zij wel gebalanceerd leeft?
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Wearables inzetten bij zorgbehoevende ouderen

Naarmate de bevolking van ouderen in de samenleving stijgt, wordt het belang van de 
technologie steeds groter. Technologie is natuurlijk overal, en ouderen worden beetje 
bij beetje beter om dit ook daadwerkelijk te gebruiken. Draagbare (wearable) appa-
raten die helpen met het monitoren van allerhande zaken met betrekking tot gezond-
heid is een van de snelst groeiende markten van het afgelopen decennium. (Casselman, 
J., Onopa, N., & Khansa, L., 2017).

Toch zijn er nog wat haken en ogen binnen dit verhaal, uit onderzoek is gebleken dat 
veel ouderen wearables als niet prettig ervaren. Een onderzoek verricht op 24 taiwan-
ese ouderen wijst uit dat factoren zoals geslacht, type device, de gebruikers mindset 
en wat voor zorg ze ontvangen veel invloed heeft op het effect van de gebruiker. De 
uitslagen van het onderzoek toonde aan dat ouderen een erg gevarieerde blik hebben 
op de locatie van het wearable apparaat maar dat de pols als meest prettig wordt 
ervaren (Fang, Y.-M., & Chang, C.-C., 2016).

Smartphones en ouderen

In het belang van de applicatie is ons onderzoek meer richting ouderen gegaan en 
hoe bekwaam ze zijn met smartphones. Ouderen worden steeds beter met de tele-
foon, dit komt doordat ze er steeds meer mee geconfronteerd worden door kinderen, 
kleinkinderen, familie en naasten. Iedereen wilt in contact blijven met elkaar en het 
is een uitstekende manier om ouderen in de gaten te houden maar ook om te zorgen 
dat ze wellicht minder eenzaam zijn. seniorweb.nl heeft hier onderzoek naar gedaan 
“Ouderen (72 procent) sturen vooral met WhatsApp berichten. Bijna de helft van de 
ouderen gebruikt de berichten app tussen de een en vijf keer per dag. Maar een vijfde 
van de ondervraagden opent de app vaker. Over de stelling ‘Ik kan niet meer zonder 
WhatsApp’ zijn de meningen verdeeld. Van de WhatsApp-gebruikers is 35 procent het 
er (helemaal) mee eens. 38 procent geeft echter aan wel zonder WhatsApp te kunnen” 
(seniorenweb.nl, 2019). 

(Chang, J. J., Hildayah binti Zahari, N. S., & Chew, Y. H., 2018).
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UV-Straling richtlijn

Het KNMI heeft een richtlijn opgesteld die aangeeft hoeveel zonkracht er op een dag is 
en hoeveel risico je loopt. Zo schrijf het KNMI “Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de 
zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft 
geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan 
op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in 
de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer 
beschermt het aardoppervlak tegen UV.” (knmi.nl, 2019).

Conclusie

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een groot deel van de zorgbehoev-
ende ouderen behoefte heeft aan een applicatie die connectie heeft met een wearable 
om zo een evenwichtige levensstijl aan te nemen met betrekking tot UV-straling, het is 
erg belangrijk dat ouderen gemotiveerd worden om naar buiten te gaan en hiervan de 
risico’s weten. Echter is de hulp van naasten of professionele verzorging doorgaans es-
sentieel in het instrueren, motiveren en doorvoeren van deze leefstijl. De gezondheid 
is de grootste factor, ouderen zijn kwetsbaarder. Door deze kwetsbaarheid is de kans 
erg groot dat er risico’s optreden als de ouderen niet juist wordt gemotiveerd.

Om de ouderen, naasten en verzorging hierin te ondersteunen bestaan er meerdere 
UV-wearables die gekoppeld kunnen worden met een smartphone om zo het gewenste 
doel te bereiken. Het is dan echter belangrijk dat het geheel makkelijk te begrijpen is. 
Alhoewel ouderen steeds meer doen met smartphones is het alsnog een barrière voor 
hun. Ouderen hebben behoefte aan een stap-voor-stap handleiding met uitleg en il-
lustraties. Het is daarom van uitermate belang dat zowel de applicatie als de wearable 
zowel in gebruik als ontwerp de technologische achterstand van de ouderen in het 
achterhoofd houdt.
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Ontwerp implicaties

Visueel:
•  De app moet op een visuele manier ouderen motiveren en informeren    

over de zon-inname en de risico’s die hieraan verbonden zijn.
•  De app moet verwerkte informatie van de dosimeter op een visueel en   

laagdrempelige manier communiceren naar zowel de client als de verzorging.
•  De app moet designrichtlijnen voor ouderen gebruiken om de gebruiksvrien-

delijkheid te waarborgen.

Inhoudelijk:
•  Op een gepaste manier ouderen motiveren hun leefstijl  te veranderen.
•  De app moet de vastgestelde waardes van het RIVM hanteren.

Functionaliteiten:
•  Verzorging van de client moet toegang kunnen krijgen tot informatie zodat ze 

hun clienten optimaal kunnen begeleiden en motiveren.
•  De app moet samenwerken met een dosimeter die wordt gedragen om de arm. 

De doelgroep ervaart dit als de meest prettige locatie.
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Methodes

Interviews en observaties

Om een compleet beeld te krijgen van zowel de zorgbehoevende-ouderen als de ver-
zorging is het van extreem belang dat er wordt verdiept in deze doelgroep, een van de 
beste manieren om dit te bereiken is om op pad te gaan en interviews te gaan houden 
met mensen. Dit is een effectieve manier om de gebruikers beter te leren kennen.

In teamverband ben ik met Marit Berkhout op pad gegaan om mensen op straat te 
interviewen, deze methode hebben wij toegepast om de interesse en meningen te ach-
terhalen van een algehele doelgroep. Tijdens deze interviews hebben wij ieder 3 per-
sonen geïnterviewd en 3 personen geobserveerd. Het observeren is wellicht zelfs bel-
angrijker als het daadwerkelijk interviewen omdat een gebruiker door middel van zijn 
lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen een ander beeld geeft dan wat hij/zij daadwer-
kelijk zegt.

De volgende topic vragen zijn opgesteld door Marit en mijzelf

Topicvragen

Zonbescherming
Wat doe je om jezelf te beschermen tegen de zon?
Hoe lang ga je ongeveer in de zon?
Hoe vaak smeer je je in op een zonnige dag?
Met welke factor zonnebrand smeer je je in?
Ben je bewust van het huidtype dat je hebt?
 
Wearables
Maakt u gebruik van een wearable met betrekking tot voeding, beweging, gezond-
heid?
Zou u in de toekomst gebruik willen maken van een wearable ter preventie voor 
uw gezondheid zonbescherming)?

Interactieve apps
Maakt u gebruik van een interactieve app met betrekking tot voeding, beweging, 
gezondheid?
Zou u in de toekomst gebruik willen maken van een interactieve app ter preventie 
voor uw gezondheid (zonbescherming)?

Bij dit primair onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende methodes: interviews 
en observaties, empathy maps en narrative storyboards.
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Interview 1

De man die ik interviewde was een oudere meneer (tussen de 50 en 60). Hij gaf aan 
dat hij graag vaak zwemt en dan smeert hij zich alleen goed in als de zon erg sterk is 
aangezien hij niet snel verbrand. Meestal met factor 30 of 40 hij geeft aan dat dit hoog 
is. 
De geïnterviewde leek best geïnteresseerd in UV straling en het gebruiken van een app 
or wearable. Hij zou het echter niet snel in Nederland gebruiken maar eerder in het 
buitenland bij een ander klimaat.
Geïnterviewde gaf een geïnteresseerde indruk. 

Interview 2

De geïnterviewde was een vrouw van in de 20, ze smeert zich vooral in met zon-
nebrand olie. Ze gaf aan wel meer interesse te hebben in wearables maar voor 
haar was het uiterlijk erg belangrijk ze wou niet graag een bandje om dus voor 
haar zou iets voor op haar kleren beter zijn. Verder gaf ze aan dat een app waar-
schijnlijk maar tijdelijk gebruikt zou worden.
Geïnterviewde gaf een geïnteresseerde indruk.

Interview 3

Geïnterviewde gaf een nonchalante indruk. Ze had niet erg veel interesse in de UV 
problemen of de oplossingen daaromheen. Ze vond echter wel dat ze bewuster naar 
dingen moest kijken vooral omdat ze van zichzelf wist dat ze daar normaal geen inter-

esse in had.
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Interview observatie 1

De geïnterviewde geeft aan dat als ze met mooi weer graag de zon in gaat. Om zichzelf 
te beschermen smeert ze zich in met factor 50.  Ze is niet bekend met wearables die UV 
straling meten maar is zeker wel geïnteresseerd vanwege toch wel angst voor de zon. 
Ze is zich daarom ook erg bewust van de gevolgen van UV straling. 

De geïnterviewde toonde oprechte interesse en je zag aan haar houding dat ze erg 
geïnteresseerd was in de topicvragen. Ze reageerde actief en toonde oprecht dat ze be-
wust bezig is met het beschermen van haar lichaam. 

Interview observatie 2

De jonge dame die geïnterviewd is was rond de 20 en gaf aan dat ze regelmatig 
in de zon komt met sporten bijvoorbeeld. Maar echt lang liggen in de zon kan ze 
niet goed vanwege de warmte. Daarom gaat ze meestal 10 minuutjes in de zon. Om 
zichzelf te beschermen gebruikt ze factor 20 of 30. Ze is niet bekend met wearables 
die te maken hebben met UV straling. Ze is goed bekend met de gevolgen van hu-
idkanker, omdat ze recent een plekje op haar hand weg heeft laten halen wat een 
voorteken van huidkanker kon zijn. 

Het meisje liet zien dat ze toch wel bewust bezig is met de bescherming van haar 
huid. Dat zag je ook terug in haar lichaamshouding toen ze vertelde over de in-
greep aan haar hand. Dit heeft duidelijk impact op haar gemaakt en dat was ook 
kenbaar in haar gezichtsuitdrukking.

Interview observatie 3

De geïnterviewde geeft aan dat ze niet snel verbrand en zich daarom vrij weinig ins-
meert. Als ze zich insmeert gebruikt ze factor 15. Ze is niet bekend met wearables maar 

zou het wellicht wel willen gebruiken, vanwege het feit dat ze er weinig mee bezig is. 

Het meisje had een erg nonchalante houding. Ze liet blijken dat ze niet bezig is met de 
gevaren van UV straling. Dat zag je duidelijk aan de manier van praten. Verder kon ik 

aan haar gezichtsuitdrukking opmerken dat het haar niet veel interesseerde.
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Doelgroep interview en observatie ouderen

Als extra onderzoek binnen mijn doelgroep heb ik Luus van der Veer geïnterviewd. 
Luus kan niet te lang in de zon blijven aangezien ze dan allergische aanvallen krijgt. 
Dit heeft te maken met bepaalde medicatie die ze gebruikt. Luus geeft aan dat ze zorgt 
dat ze in de schaduw blijft en daarom niet direct behoefte heeft aan een wearable of 
een app. Ze geeft aan dat haar verzorgster dit voor haar bijhoudt en zorgt dat ze zich 
goed insmeert. Het belangrijkste wat ik uit het interview heb gehaald is dat Luus er 
nog erg makkelijk over denkt en vooral afhankelijk is van haar verzorgster. Ik denk dat 
zodra de verzorging actief aan de slag zou gaan met een systeem en eventuele app dat 
de kans groter is dat Luus actiever zal gaan nadenken over Uv-straling.

Doelgroep interview en observatie verzorging

In mijn interview met de verzorgster van Luus, kwam ik er achter dat het in de 
zorg best wel een probleem is. Cliënten denken er zelf niet snel aan waardoor een 
wearable wel een goed idee zou zijn. Al denkt ze dat er cliënten zijn die hier geen 
oren naar zouden hebben door de technische achterstanden die ze hebben. Het 
is dan ook beter als de verzorging dit op zich kan nemen. Mevrouw Hutting leek 
geïnteresseerd in de kansen die dit kan bieden en hoe haar dit haar cliënten beter 
zou kunnen helpen.
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Empathy Maps

Aan de hand van de interviews zijn er zogeheten Empathy Maps opgesteld, dit is een 
uitstekende manier om de informatie overzichtelijk op papier te zetten. Doormiddel 
van een Empathy Map kan je precies achterhalen hoe de gebruiker denkt en waar zijn 
behoeftes en angsten zitten. De map is onder te verdelen in 6 categorieën:

• Think and Feel.
• See.
• Hear.
• Say and Do
• Pains
• Gains.
 
Wanneer een empathy map op de juiste manier wordt toegepast kom je tot inzichten 
die je van te voren nog niet voor ogen had. 

Zo kwam ik tijdens het opstellen van de empathy map erachter dat het voor zorgbeho-
evende ouderen erg belangrijk is dat ze juist gemotiveerd worden. Vanaf jongs af aan 
hebben ze weinig tot geen rekening gehouden met de gevaren van UV en dat heeft een 
hele nonchalante houding achter gelaten. Als ze het idee hebben dat ze het ergens voor 
doen dan motiveert dit. Als laatste kwam ik erachter dat de link tussen de ouderen en 
zijn/haar verzorging veel belangrijker is als ik aanhankelijk dacht.

Zie ook Bijlage 2 - Empathy maps.

Narrative Storyboards

Als laatste stap is er gewerkt aan narrative storyboards, deze zijn toegepast om de 
gebruiker nog beter te leren kennen. Deze storyboards worden gebruikt om ver-
schillende scenario’s uit te beelden en als het waren een verhaaltje te vertellen 
binnen minimaal 5 scene’s. Deze scenario’s bestaan vooral uit gebeurtenissen met 
betrekking tot de UV-app. 

Deze storyboards hebben mij geholpen om een aantal scenario’s te bedenken met 
betrekking tot zorg-behoevende ouderen en hun verzorging. Deze scenario’s zijn 
voortgekomen uit de pain’s en gain’s van de doelgroep. Door deze scene’s uit te 
schrijven kwam ik er nogmaals achter dat de link tussen verzorging en client erg 
belangrijk is en dat de app ouderen op een makkelijke manier moet motiveren om 
hun leefstijl  aan te passen.
Zie ook Bijlage 3 - Narrative storyboards
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Resultaten

Wat heb je gezien wat niet is gezegd?
De houding als ze praten over UV straling en de problemen hiervan toont erg duideli-
jk dat ze niet echt gemotiveerd zijn hun leven hierin te veranderen. Ze gaven dan een 
ongeïnteresseerde indruk. Er werd namelijk ook geen extra informatie gevraagd na de 
interviews. 

Wat heb je gehoord wat niet overeenkomt met wat je gezien hebt?
Het lijkt er op dat de meeste het probleem onderschatten en er erg makkelijk over 
denken. De geïnterviewde deden allemaal vrij luchtig over de onderwerpen en gaven 
antwoord op de vragen en dachten dat ze er genoeg aan deden. Maar hun nonchalante 
houding gaf een andere indruk.

Wat neem jij hieruit mee op voor je eigen app-design?
Mensen zijn nog niet erg geïnteresseerd in het onderwerp dus het is van groot belang 
dat deze op de juiste manier worden benaderd en gemotiveerd om er meer aandacht 
aan te besteden. Verder kwam ik erachter in mijn interviews dat ik de verzorgers van 
de oudere meer moet betrekken in het verhaal. Wanneer de oudere niet de juiste moti-
vatie toont om wat voor reden dan ook dan kan de verzorging ingrijpen en zorgen dat 
alles verantwoord blijft lopen voor hun eigen bescherming.

Ontwerp implicaties
Visueel:
• De app moet op een visuele manier de persoonlijke band tussen de ouderen en hun verzorging 

benadrukken.
• Op een visueel aantrekkelijke manier ouderen motiveren om hun gedrag te verbeteren.
• De app moet visueel duidelijke instructies bevatten en stap voor stap ouderen ondersteunen 

hun doelen te bereiken.

Inhoudelijk:
• Een overzichtelijk progressie model gebruiken aangezien ouderen snel het overzicht verliezen.
• De informatie laagdrempelig houden voor de doelgroep maar de mogelijkheid geven tot diepere 

informatie voor verzorging.

Functionaliteiten:
• Door middel van motiverende notificaties zowel de client als de verzorging notificeren dat er 

actie ondermoeten moet worden.
• De app moet doormiddel van functionaliteiten de verzorging betrekken bij het gebruik van de 

app.
• De app moet functies hebben die de communicatie en de sociale interactie tussen de ouderen en 

hun verzorging versterkt.
• Gepersonaliseerde push-berichten zodat de verzorging de ouderen op de hoogte kan stellen van 

zaken zoals verbranden en app-gebruik.



Bijlage 1
Onderzoeksdocumentatie

Uv exposure AND elderly (21,096 resultaten, 5 pagina’s zoekresultaten onderzocht, 1 artikel 
relevant)

1.    Risks and benefits of UV radiation in older people: More of a friend than a foe?

Artikel gaat dieper in op de schade van UV bij oudere, doormiddel van onderzoeken richting 
UV, vitamine D, kanker en het immuumsysteem met als conclusie dat ouderen een goede bal-
ans moeten krijgen binnen hun zon-inname.

Elderly (TI) AND Sunlight (949 resultaten, 5 pagina’s zoekresultaten onderzocht, 1 artikel 
relevant)

2.    Recognising solar damage in the elderly.

Onderzoek naar de verschillende soorten UV schade bij ouderen, met afbeeldingen.
Dit artikel is geschreven om verzorgers te ondersteunen bij het helpen van ouderen en om de 
signalen te herkennen.

Elderly (TI) AND Sun AND Wearable (TI) (9 resultaten, 1 pagina zoekresultaten onder-
zocht, 1 artikel relevant)

3.    Users’ psychological perception and perceived readability of wearable devices for elderly 
people.

Onderzoek naar verschillende wearable devices, welk effect deze hebben op ouderen en wel-
ke soort wearables het beste werken.

Elderly AND Healthcare (TI) AND Wearable (TI) (107 resultaten, 5 pagina’s zoekresultat-
en onderzocht, 1 artikel relevant)

4.    Wearable healthcare: Lessons from the past and a peek into the future

Onderzoek naar verschillende wearable devices die al bestaan en welke eraan komen. Hier 
worden ook de verschillen en voor-nadelen benadrukt.

UV exposure (TX) AND nurse (TX) AND Elderly (TI) (41 resultaten, 3 pagina’s zoekresul-
taten onderzocht, 1 artikel relevant)
 
5.       Vitamin D Deficiency and Leisure Time Activities in theElderly: Are All Pastimes 
the Same?

Mobile applications (TI) AND elderly (TI) AND wearable (3 resultaten, 1 pagina zoe-
kresultaten onderzocht, 2 artikelen relevant)

6.    The Design of Social Media Mobile Application Interface for the Elderly

Dit artikel gaat erg diep in op het designen van een applicatie voor ouderen.
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