gerealiseerd
RIOM heeft producten ontwikkeld in samenwerking met verschillende
organisaties, waaronder Stichting Assagioli, Stichting Stimulering Kwaliteit
Verpleeghuiszorg / de Metronoom, het Universitair Medisch Centrum
Groningen, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem.
Tijdens veel van deze gerealiseerde projecten heeft RIOM actief
samengewerkt met opdrachtgevende organisaties bij het aanvragen
bij fondsen en subsidieverlenende instellingen van financiering voor de
ontwikkeling van multimediaprogramma’s.
Metronoom DVDboekje 13aug 09:Metronoom DVDboekje
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Leven met eczeem

Leven met eczeem

Een interactief voorlichtingsprogramma
over leven met constitutioneel eczeem

Een interactief voorlichtingsprogramma
over leven met constitutioneel eczeem

Dit programma is bedoeld om mensen met
eczeem te helpen zo goed mogelijk met hun
aandoening te leven. Dat is voor iedereen
weer anders, want mensen met eczeem
reageren verschillend op prikkels uit de omgeving, en hebben ook in verschillende mate
baat bij verzorgingsproducten en medicinale
zalven. Ook moet iedereen op een eigen
manier de aandoening inpassen in zijn of
haar leven. Er is dus niet één juiste manier
om met eczeem te leven. De informatie in
dit programma kan je helpen om een manier
van leven met eczeem te vinden die zo goed
mogelijk bij je past.

Professor Bruijnzeel-Koomen, UMC Utrecht:
‘Het is een grote aanwinst voor de patiënt

Ad Pijnenburg

Realisatie RIOM B.V.

www.riom.nl

kennisintensieve multimediatoepassingen

Leven met eczeem

In het programma komen alle aspecten
van leven met eczeem aan bod en ver tellen mensen met eczeem hoe het is om met
deze huidziekte te leven. Zowel kinderen,
hun ouders als volwassenen met eczeem
spreken openhar tig over hun er varingen.

Een uitgave van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

Gefinancierd door het
Innovatiefonds Zorgverzekeraars

dat hij/zij op deze wijze een nog betere
Muziek
en beweging
regie over de behandeling krijgt.’
voor mensen met dementie

Gemaakt in opdracht van de Vereniging voor
Mensen met Constitutioneel Eczeem
Postbus 26,
3860 AA Nijkerk
www.vmce.nl
Copyright © 2011 VMCE/RIOM
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indringend en begrijpelijk

teweegbrengen

Verschillende media spreken verschillende
indringend
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indringend
begrijpelijk
zintuigen en
interesses aan:en
de boodschap
animatie
indringend
en begrijpelijk
animatie
indringend
en
indringend
enbegrijpelijk
begrijpelijk
krijgt meer aandacht, wordt beter onthouden.
indringend
en begrijpelijk
indringend
en begrijpelijk
Animaties indringend
voorzien van eenen
commentaarstem
begrijpelijk
indringend
en
begrijpelijk
indringend
en
begrijpelijk
indringend
en
begrijpelijk
indringend
en
begrijpelijk
brengen de
informatie helder
over,
indringend
en begrijpelijk
door een combinatie van (bewegende)
afbeeldingen, teksten en het gesproken
woord. Videofragmenten, met bijvoorbeeld
audio
audio
illustratieve beelden of interviews, brengen
een onderwerp vanuit verschillende
invalshoeken en met praktijkvoorbeelden
onder de aandacht. Kort en duidelijk
geformuleerde tekst kan begrippen
introduceren of benadrukken.

Een multimediatoepassing kan uiteenlopende
teweegbrengen
teweegbrengen
doelen helpen
realiseren: informeren
teweegbrengen
teweegbrengen
over nieuweteweegbrengen
kennis en inzichten, duidelijk
teweegbrengen
teweegbrengen
maken van het belang van een bepaalde
teweegbrengen
teweegbrengen
teweegbrengen
teweegbrengen
teweegbrengen
leef- of werkwijze,
bewegen tot gewenste
teweegbrengen

video

video

gedragsveranderingen, opleiden voorafgaand
of tijdens het beroepsproces. Het uiteindelijke
doel is bepalend voor de vorm en inhoud van
het programma.

tekst
tekst

ervaringen
ervaringen

informatie
informatie

Al naar gelang het doel van het programma
zijn verschillende mogelijkheden voorhanden
om het beschikbaar te stellen aan de
doelgroep. Een dvd is tastbaar, kan eenvoudig
worden vermenig-vuldigd en gedistribueerd.
Plaatsing van het programma op een website
biedt mogelijkheden van verbindingen en
links naar tal van andere locaties op het web;
en de inhoud van een online programma
kan doorlopend worden gewijzigd en
geactualiseerd. Aangepast voor mobiele
apparatuur is een multimediatoepassing altijd
mee te nemen en overal te gebruiken.
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opleiden
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website

website
www ...

dvd

mobiel

mobiel

dvd

samenwerken

mensen
In onze programma’s komen personen aan het
woord die verkeren in een overeenkomstige
situatie als de mensen die de toepassing gaan
gebruiken. Daardoor wordt de over te brengen
informatie, kennis en uitleg beter herkend – en
erkend – door de beoogde doelgroep. Veel
aandacht wordt besteed aan het zoeken en
enthousiasmeren van de juiste personen om in
het programma op te treden.

voorlichten
voorlichten

aanbieden

combinaties
Om een boodschap zo effectief mogelijk over
het voetlicht te brengen, is het meestal niet
voldoende om alleen de kale feiten in het
programma te verwerken. Een thema gaat
pas leven, krijgt pas de volle aandacht, als
ook ervaringen of emoties met betrekking tot
een bepaald onderwerp worden gezien en
gehoord.
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‘peer
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´peer
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´peer educators´

Samen met de opdrachtgever wordt
gaandeweg de beoogde toepassing
ontwikkeld. Na het vaststellen van het
gewenste doel van het programma volgt de
inventarisatie van de te verwerken kennis
en informatie. Naast de opdrachtgever
spelen de beoogde gebruikers en (ervarings)
deskundigen een belangrijke rol bij de
samenstelling van de inhoud, de ontwikkeling
en de vormgeving van het programma.
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