Inspiratie document,
innovaties voor autisme

https://www.siza.nl/expertisecentrum-autisme
Een kamer speciaal ingericht voor mensen met autisme. De gordijnen gaan bijvoorbeeld
automatisch dicht en de temperatuur wordt automatisch aangepast, voor de meest prikkelbare personen.
https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/living-lab-voor-autistische-jongeren/
meerwaarde/
Naast bovenstaande living lab heeft de HAN ook een autismezorg 2.0 project opgesteld.
Online persoonlijk portal
Online je dagboek bijhouden, een biografie maken, chatten, beeldbellen, korte berichtjes achterlaten over je gemoedstoestand, ervaringen uitwisselen met lotgenoten;
Digitale coaches
Op de pc, tablet of smartphone biedt de coach direct geautomatiseerde oplossingen
voor problemen die zich kunnen voordoen op school, thuis of op het werk;
Online kalender
Hulp bij de uitvoering van taken en toevoegen van instructies, zowel door de omgeving
als door een koppeling met de digitale coach;
Stressmeter
Door middel van een borstband wordt op je smartphone een signaal gegeven wanneer
er stress ontstaat, zodat je tijdig om hulp kunt vragen of tot rust kunt komen;
https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/hows-serious-game-autisme
Hows is een game speciaal ontwikkeld voor autisten die het moeilijk vinden om hun dagelijkse klusjes te doen. In het spel heb je een eigen huis die je kunt upgraden. Je krijgt in
het spel opdrachten en deze moet je in real life uitvoeren, bijvoorbeeld de was doen of
de vaatwasser inruimen. Per gedaan klusje krijg je punten die je kunt inruilen in de echte
wereld of in de game voor bijvoorbeeld een nieuwe bank voor je huis of een auto.
https://www.trendhunter.com/trends/caregiver-support
Een app waarop je kunt chatten met anderen en je begeleiders. Ook kun je je dagelijkse
taken zien en hier vragen over stellen. Daarnaast is de app gekoppeld aan andere veelgebruikte apps zoals Uber en Amazon.
https://www.trendhunter.com/trends/autism-village
Met de autism village app kun je openbare plekken beoordelen en recensies over schrijven op basis van hun autismevriendelijkheid.
Conclusie:
Uit dit onderzoek neem ik een aantal dingen mee bij het verder uitdenken van ons concept, namelijk dat het mee kunnen kijken door begeleiders veel gedaan wordt. Dit is aan
de ene kant een breuk van privacy, maar aan de andere kant geeft het wel motivatie
om de app te gebruiken. Daarnaast willen we niet onze app uitwerken in een game met
rewards etc. omdat dit meer past bij de iets jongere doelgroep en de begeleiders vinden
dat ze gelijk zijn aan de cliënten.

