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Samenvatting vooraf
In dit verslag wordt het proces gedocumenteerd waarin een wijd gedivergeerd productidee wordt
geconcretiseerd en uitgevoerd in een functioneel prototype. Het doel van dit prototype is de mogelijkheid
bieden de behoefte en prijsgevoeligheid van het product te toetsen.
Het productidee is een boodschappehulp voor ouderen, die een rollator stigmatiserend vinden, maar wel baat
hebben bij (een deel van) de functies van een rollator.
Deze opdracht is voorgegaan door een afstudeeronderzoek en een marktonderzoek, uitgevoerd door
studenten.
Eerst is het probleem, de geschiedenis ervan en het kader in beeld gebracht alsook het bedrijf waarvoor de
opdracht wordt gedaan, First Care B.V.
Hierna volgt een proces van conceptvorming, conceptkeuze en conceptuitwerking. Er worden drie concepten
gevormd, welke door evaluatie worden teruggebracht naar twee en vervolgens één eindconcept. De leidraad
hierin wordt gevormd door een scenario en een centrale visievorming.
Het eindconcept wordt vertaald naar een protototype, welke ontworpen en vervaardigd wordt.
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Deze Bacheloropdracht
De Bacheloropdracht is voltooid bij het bedrijf First Care B.V., een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van
vernieuwende zorgproducten. Als afsplitsing van het bedrijf First Design B.V. Probeert het kansen op de markt
te signaleren en de marktkansen voor een bijpassend product in te schatten, alvorens een product te
ontwikkelen dat die kans benut.
Voor de ontwikkelen van het product dat in dit verslag tot ontplooiing komt, de Carry, wilde First Care een
afstudeerder hebben van een creatieve studierichting. Omdat de doelgroep en de markt niet duidelijk was bij
First Care zochten zij iemand die op een creatieve manier tot een vernieuwend product kon komen. Bij
aanvang van de opdracht zou nog niemand weten wat het eindproduct moest zijn.
Op basis van een voorgaand afstudeerverslag en een marktonderzoek, beide uitgevoerd in opdracht van First
Care, moest een product geconcipieerd worden en worden vertaald in een functioneel werkend prototype.
In overleg met de opdrachtgever is gekeken of dit binnen een bachelor-opdracht gevat kon worden. De
conclusie hiervan was dat het mogelijk was, maar dat beide partijen concessies moesten doen. De
opdrachtgever moest genoegen nemen met een minder uitgebreid onderbouwd resultaat en de student zou
een strakke tijdsplanning moeten handhaven, met een grote kans op uitloop.
Beide partijen hebben hierin een akkoord gevonden, waarvan de resultaten in dit verslag zullen worden uiteen
gezet.

Inleiding
Nederland vergrijst. Door de toename van ouderen in Nederland en daarbuiten zal de behoefte aan
zorgproducten, speciaal voor ouderen, naar verwachting, stijgen. Misschien wel het bekendste ouderenzorgproduct van deze tijd is de rollator. Voor vele ouderen en minder valide mensen is het een grote hulp en een
uitbreiding van hun mobiliteit.
Door deze gebruikersgroep heeft de rollator misschien ook een stigma gekregen. Het is goed in te denken dat
een rollator door veel mensen geassocieerd wordt met gebruikers die
voor hun mobiliteit van het product afhankelijk zijn.
Ouder worden is een proces waar de mens zich van nature tegen lijkt te
verzetten, als het aantal anti-rimpel crèmes in het schap hiervoor als
bewijs mag worden gezien. Bij het zich verzetten tegen de ouderdom
horen misschien ook minder rationele keuzes, die tot uiting komen in
koopgedrag.
Het lijkt dan ook niet vreemd aan te nemen dat mensen, in hun proces
van het ouder worden en de bijbehorende lichamelijke aftakeling, zich
op meer of minder rationeel niveau afzetten tegen de aanschaf van een
product als een rollator.
Vreemd genoeg lijkt hiervoor weinig wetenschappelijk bewijs.
Het onderbuikgevoel dat er een grote groep gebruikers moet zijn, welke
baat heeft bij de functionaliteit van een rollator, maar zichzelf niet met het
product kan vereenzelvigen, staat als basis voor het tot stand komen van
een proces, dat uiteindelijk tot de uitvoer van deze opdracht heeft geleid.
First Care heeft op verschillende wijzen, later in dit verslag weergegeven,
geprobeerd dit vermoeden te onderbouwen en te kwantificeren. Helaas
lukte het niet om tot duidelijke conclusies te komen en bleef de vorm van
een eventueel product, dat beter met dit stigma omgaat, zich divergeren.
Om toch tot een conclusie te komen heeft het dan ook besloten dat er
een product ontworpen moest worden, in een functioneel prototype
uitgewerkt, om een tastbaar product te kunnen tonen aan alle actoren in
de productontwikkeling, waaruit conclusies kunnen worden getrokken

Afbeelding 1: Het stigmatiserende
beeld van de rollator
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over de zin van een verdere uitwerking.
Om tot één conclusie te komen, is van te voren al gesignaleerd dat er soms radicale convergentie-slagen
gemaakt moeten worden, en dat er niet genoeg tijd zal zijn om deze altijd volledig onderbouwd te laten
gebeuren. Zoals dit verslag zal weerspiegelen blijkt dat in de praktijk niet eenvoudig.
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Opdrachtomschrijving
De omschrijvingen zoals deze voor aanvang van de opdracht zijn opgesteld, met de initiële eisen van de
opdrachtgever. Licht aangepast overgenomen uit het PVA
De vraag zoals deze door de opdrachtgever is geformuleerd:
“Designstudy op de scheidslijn tussen consumentenproduct en medisch hulpmiddel.
Ontwerp van een hip, modern boodschappen karretje welke de primaire functie van de rollator, die van
ondersteunen bij het lopen, geheel of gedeeltelijk als secundaire functie in zich heeft. Werk dit uit tot een
functioneel en goed gelijkend model wat de doelgroep een helder beeld geeft van het product, zodat hiermee
de behoefte en de prijsgevoeligheid getoetst kunnen worden."
In eigen woorden aangevuld vanuit gesprekken met de opdrachgever:
First Care B.V. Vraagt in deze opdracht een product te ontwerpen dat een eventuele leegte tussen een rollator
en een boodschappenkarretje opvult. Een niet-stigmatiserend product dat steun geeft of kan geven zonder dat
expliciet uit te dragen. De doelgroep is hierbij senioren van 55-75 jaar die nog niet toe zijn aan een rollator
of dit hulpmiddel slecht kunnen accepteren, maar wel baat hebben bij steun of dit in de toekomst nodig
denken te hebben.
Op basis van een reeds uitgevoerd marktonderzoek en afstudeeronderzoek naar dit product vraagt de
opdrachtgever de student om met een concreet productvoorstel en prototype te komen, zodat de
levensvatbaarheid van het idee kan worden beoordeeld.
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Probleemverkenning
Opdrachtgever
De opdrachtgever van deze opdracht is het
bedrijf First Care B.V. . First Care is een
dochteronderneming van First Product Creation
B.V. en opgezet om eigen ontwikkelingen in de
markt te zetten.
Het bedrijf First Product Creation heeft
ongeveer 15 werknemers en onwikkelt
producten in opdracht van klanten. Binnen en
buiten de regio is het een bekend en
gerespecteerd ontwerp bureau.
Zoals de naam doet vermoeden concentreert
First Care zich op zorgartikelen. Het heeft op
dit moment twee artikelen op de markt. De
Lyfty, een opsta-hulp die onder een bestaande
stoel kan worden gemonteerd en de Steady
One, een krukkenhouder om krukken in weg te
kunnen zetten.

Afbeelding 2: Het pand van First

Fisrt Care heeft twee werknemers en valt onder de directie van First Product Creation. Ir. H. Abbel is naast
Product Development Manager ook de begeleider gedurende deze opdracht.
De andere werknemer is G. van der Leij, hoofd werkplaats en aanspreekpunt ten tijde van de bouw van het
prototype.
De engineering van de producten wordt uitbesteed aan First Product Creation.
First Care probeert mogelijkheden in de markt te signaliseren en daarvoor productideeën te concipiëren.
Door middel van het inzetten van stagiaires en afstudeerders om het verder te ontwikkelen probeert het een
beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van de ontwikkelde ideeën.

Probleemgeschiedenis
Hoewel de opdracht zelf redelijk geformuleerd lijkt, is de ontwikkelingsrichting ervan niet erg goed vastgelegd.
Dit vindt zijn oorsprong in hoe het probleem tot stand gekomen is.
Het productidee is bij aanvang van de opdracht ongeveer twee jaar oud. Bij de concipiering zijn de
mogelijkheden van het product globaal bekeken. De inslag was toen vooral een medisch hulpmiddel, een
voorloper voor de rollator.
Omdat het product voldoende mogelijkheid leek te hebben is het probleem als afstudeeropdracht
geformuleerd en vervolgens uitgewerkt door een afstudeerder van de Saxion hogeschool in Enschede. Tijdens
dit afstuderen is het accent te steeds meer richting boodschappenhulp verschoven. Bij de afronding van het
afstuderen is zelfs naar de mogelijkheid gekeken het product te combineren met een kinderwagen.
Om een beter beeld te krijgen van de markt heeft First care een marktonderzoek laten verrichten door
studenten van de Saxion hogeschool. Dit marktonderzoek heeft zich weer meer toegespitst op
loophulpmiddelen met de mogelijkheid bagage mee te nemen.
Zowel het marktonderzoek als afstudeeropdracht hebben nuttige informatie opgeleverd en het idee sterk
gedivergeerd. Er is echter weinig geconvergeerd naar concrete producten of concepten. Daardoor is het
overdragen van deze wijd gedivergeerde kennis in het begin van de opdracht wel eens mis gegaan. Ook na
een aantal besprekingen bleek dat sommige initiatieven al eens ter sprake waren gekomen in de voorgaande
jaren.
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De uitgevoerde afstudeeropdracht
Het afstudeeronderzoek heeft cijfermatig erg interessante
resultaten opgeleverd en er is een goede start gemaakt
voor de aanpak van het probleem. Er is een zeer
uitgebreide concurrentie-analyse gemaakt, waardoor er
direct een zeer goed beeld van concurrerende en
aanverwante producten is.
Er is zeer breed gedivergeerd in de concepten en er zijn
een aantal originele vindingen gedaan.
Het eindconcept dat wordt voorgesteld is echter wat
behoudend. Beide de uitvoerende student en de
opdrachtgever geven aan dat het een solide basis is om
op door te werken, maar dat het nog wat aan
originaliteit mist en vragen zich af of het product
werkelijk praktisch is.
Bij de aanbevelingen geeft de uitvoerend student zeer
duidelijk aan dat, om goed met dit product verder te
gaan, er een beter beeld gevormd moet worden van de
marktomvang en -segmentatie. In een gesprek met de
afstudeerder roodt deze aan op zoek te gaan naar
andere concepten, omdat deze van mening is dat het
eindconcept een dood spoor is.
Afbeelding 3: Eindconcept afstudeeropdracht

Het uitgevoerde marktonderzoek
Het marktonderzoek heeft cijfers opgeleverd voor slechts een klein deel van de doelgroep (vrouwen, 65-75
jaar). De extrapolatie naar de gehele doelgroep heeft niet plaatsgevonden en er is geen marktpotentieel
gedefinieerd. Dit betekent dat er weinig relevante cijfers zijn om verder in het ontwikkeltraject keuzes op te
baseren.
Wel is er veel nuttige cijfermatige informatie uit het onderzoek gekomen, alsook waardevolle informatie uit
een panelsessie, welke op video is opgenomen.
Omdat marktonderzoek geen deel van deze opdracht is, zal er een schatting moeten worden gemaakt van het
aantal producten dat afgezet kan worden door extrapolatie van de cijfers in het marktonderzoek.
De belangrijkste gegevens uit het marktonderzoek komen uit een enquête die gehouden is onder 100 mensen
in de bovenstaande doelgroep. De conclusies van deze enquête zijn dat er een behoefte is aan een product
dat steun kan geven (zitten, staan), maar meer bergruimte geeft dan conventionele loophulpmiddelen.
Daarnaast blijkt dat 63% van de ondervraagden zich bij hulpmiddelen stoort aan het uiterlijk er van.

Regels en wetgeving
Vanzelfsprekend zijn er voor dit product regels waaraan het moet voldoen om verkocht te mogen worden. De
meest algemene regels zullen tijdens het eventuele vervolg van deze opdracht uitgezocht moeten worden of
liggen erg voor de hand en zijn in het ontwerpproces meegenomen. De precieze regelgeving is te
veelomvattend om een uitgebreide studie naar te maken binnen dit verslag.
Wel van belang zijn een aantal product-specifieke regels die invloed kunnen hebben op de eerste stadia van
de productontwikkeling. De opdrachtgever is in een vroeg stadium al bezig geweest met de regels waaraan
het product zou moeten voldoen om geheel of gedeeltelijk vergoed te kunnen worden door zorgverzekeraars.
De conclusie hiervan was dat deze kans uiterst gering zou zijn en behoort niet meer tot de doelen van de
ontwikkeling.
Toch is het interessant om te kijken naar welke regels er gelden voor medische hulpmiddelen en specifiek
rollators.
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Daarvoor zouden de volgende normen en richtlijnen van toepassing zijn:
–

93/42/EEG ; Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG

–

EN 12182:1999 ; Algemene eisen technische hulpmiddelen voor gehandicapten

–

EN 1985:1998 ; Algemene eisen loophulpmiddelen

De inhoud van deze documenten is niet vrij beschikbaar en zullen pas in de ontwikkeling betrokken worden
op het moment dat ze relevant zijn.
Welk document wel beschikbaar is en mogelijk zeer relevant kan zijn is ISO9999: class 12 06. ISO 9999
Technical aids for persons with disabilities. Classification and terminology is onderverdeeld in klassen. Klasse
12 gaat over loophulpmiddelen.
Het KBOH (Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen) heeft
in zijn boekwerk L01 de keuringsvoorschriften geformuleerd voor rollators en looprekken, zoals die bij de
TNO gehanteerd worden.
De regels om te voldoen aan de eisen van een rollator zijn veel minder zwaar dan vooraf door de
opdrachtgever ingeschat, waardoor de classificering als rollator binnen bereik zou kunnen zijn. Dit biedt meer
mogelijkheden het product op de markt te zetten en zou een grote toegevoegde waarde kunnen hebben.
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Probleemaanpak
First Care is een klassiek ontwerpbureau. Het is vooral gericht op engineering.
Daarom is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een eenvoudige aanpak van de opdracht. Zo blijft
het proces inzichtelijk voor een eventueel vervolg.
Omdat het product zich erg slecht leent om morfologisch of typologisch te ontwerpen, is scenario based
design als kapstok genomen om de concepten te toetsen. Dit is de meest geschikte manier om zonder
uitgebreide gebruikerstesten een beeld te krijgen van de toepassing van het product.

Het Programma Van Eisen en wensen
Het Programma Van Eisen en wensen (PVE) ziet First Care als een dynamisch document, dat gedurende de
productontwikkeling evolueert en aangevuld wordt. Welliswaar bevatte het afstudeerverslag voorgaande deze
opdracht een PVE, maar deze was te summier om het product verder mee te ontwikkelen. Daarom is het PVE
voor zover relevant en mogelijk aangevuld.
First heeft zelf een template document ontwikkeld voor een PVE. Om er voor te zorgen dat na het afronden
van deze opdracht het product makkelijk verder kan worden ontwikkeld is de keus gemaakt een start met dit
document aan te vangen.
Als bron voor het PVE (Bijlage I)zijn in eerste instantie de wensen van de oprachtgever genomen, maar later
aangevuld met ISO9999, de geformuleerde visie en ergonomische gegevens.

Scenario's
Omdat het precieze doel van het product nog niet uitgekristalliseerd is en de doelgroep, behalve op leeftijd,
eigenlijk niet gespecificeerd is, is er vanuit de behoefte toch een beeld te krijgen van de gebruiker, gebruik
gemaakt van scenario based design. In dit geval zijn 4 personen, waarvan alle partijen het eens zijn dat deze
een doorsnede van de doelgroep is, uitgewerkt in hun dagelijkse gebruik van het product.
Dit geeft inzicht in het dagelijks gebruik en geeft een weegfactor aan functionaliteit of functie-beperking.
Om een gevarieerde doorsnede te krijgen, zijn er evenveel vrouwen als mannen genomen en is de mate van
fysieke beperking uiteenlopend van behoeftig tot reguliere ouderdomsverschijnselen. Ok de leeftijd, inkomen,
activiteit en sociale status is doelbewust gevarieerd. De gevormde karakters zijn te vinden in Bijlage II
Na het opstellen van de achtergrond en leefwijze van de “proefpersonen” hebben ze een naam gekregen en
zijn ze virtueel een dagje op stap geweest. Daarbij zijn de handelingen geturft en weergegeven in Bijlage ?

Visievorming
Al vrij vroeg in het traject was duidelijk dat er weinig concreet onderzoeksmateriaal was om te gaan
ontwerpen vanuit harde data. Daarnaast moest er een richting gedefinieerd worden voor het ontwerp, omdat
het productidee te ver gedivergeerd was om nog in één product te verwerken.
Daarom is er, in samenspraak met de opdrachtgever een centrale visie opgesteld die richting moet geven aan
de toekomst van de ontwikkeling van dit product. Daartoe zijn een aantal gesprekken gevoerd met de
opdrachtgever, is de panelsessie vanuit het marktonderzoek bekeken en zijn conclusies van de voorgaande
onderzoeken geevalueerd.. De Visie is opgesteld na de eerste schetsmatige conceptverkenning.

Visieformulering
De kracht van dit productidee schuilt in de potentie een product op de markt te brengen dat voor een brede
doelgroep een breed scala aan problemen op kan lossen. Het product als categorie is eenvoudig schaalbaar
en uitbreidbaar, hetgeen helaas ook betekent dat het weinig identiteit heeft.
Daarom moet er voor gewaakt worden dat het product, hoewel heel functioneel, geen duidelijk
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aankoopargument heeft. De functionaliteit moet daarom duidelijk herkenbaar en/of communiceerbaar zijn.
Het product zou vooral een boodschappenkarretje moeten zijn, of eigenlijk een “omnitransporter” van klein
formaat. Een duidelijk beter product dan een boodschappentrolley dat activiteit en multifunctionaliteit uit moet
stralen.
Het kan geen vervanger zijn voor een rollator en dus hoeft er geen tijd besteed te worden aan een
goedkeuring door zorgverzekeraars.
Bij het doorspreken van de opdracht met de opdrachtgever heeft deze aangereikt dat de steunfunctie
eventueel later toevoegbaar zou moeten zijn. Hoewel dit het ontwerp eenvoudiger maakt, omdat de
steunfunctie niet geïntegreerd hoeft te worden, kan een averechts effect plaatsvinden. Waar het de bedoeling
is het product los te maken van zijn steunfunctie, wordt, door de expliciete weglating of toevoeging daarvan
juist nadruk gelegd op deze functie, waarbij er weer aanleiding is voor een ervaring van het product als
stigmatiserend door de gebruiker.
Het wensenpakket voor het product (zie PVE, bijlage I ) is enorm uitgebreid. Ieder toegevoegde functionaliteit
moet zeer kritisch worden afgewogen tegen de kosten en eenvoud van het product.
In het ontwerp kan rekening worden gehouden met latere toevoegingen of eenvoudige ombouw naar een
uitgebreider product, maar eenvoud geniet een hoge voorkeur omdat het de identiteit van het product laat
toenemen, hetgeen wenselijk is voor een productlancering.
Daartoe wordt er een product concept uitgewerkt dat simpel is en vooral dagelijks bruikbaar voor een grote
doelgroep. De steunfunctie moet naadloos geïntegreerd zijn in het product, terwijl alle gelijkenissen met
stigmatiserende zorgproducten actief uit de weg gegaan worden.
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Conceptvorming
Wijze van Concipering, insteek en doel
Zoals eerder genoemd, voldeden de eindconcepten in het afstudeerverslag niet volledig aan de wensen van
de opdrachtgever. Daarom is er naar gestreeft een aantal concepten te ontwikkelen die ofwel deze concepten
verbeteren, of conceptueel anders zijn.
Daarvoor is het traject naar deze concepten goed bekeken. In lijn met deze denkwijzen, met aangevulde
wensen van de opdrachtgever is door middel van schetsen en dialoog op zoek gegaan naar een concept dat
aan de wensen van de opdrachtgever zou kunnen voldoen.
Dit is uiteindelijk in vier ronden gedaan.
Het doel van de eerste ronde was het op zoek gaan naar originele manieren om bagage te vervoeren, te
steunen en eventueel te zitten.
Op basis van deze schetsen is op zoek gegaan naar drie, wat verder uitgewerkte concepten.
Het doel was om uit deze drie een eindrichting te kiezen. Echter werden twee concepten zo interessant
gevonden, dat deze beide verder zijn uitgewerkt.
Op basis van modellen van de concepten is uiteindelijk een eindconcept gekozen, dat is uitgewerkt tot een
prototype.

Schetsconcepten en ideeën
Omdat bij de aanloop naar het ontwerpen al vele
ideeën waren ontstaan, zijn deze in een visuele
brainstorm eerst op tekening gezet (bijlage IV).
Klapmechanismen, opties en functionele aspecten zijn
daar ongecatagoriseerd op een mock up getekent.
Zo is het erg interessant te zien wat de vorm van een
handvat kan betekenen voor de beleving van het
product. Deze schetsen zijn de eerste verkenning van
het product en hebben erg bijgedragen aan het krijgen
van een “gevoel” bij het project “Carry”.
Daarna is in schetsen gedivergeerd rondom mogelijke
vormen en topologiën. (bijlage V). Daarbij is inspiratie
gehaald uit de marktonderzoeken van de twee
voorgaande verslagen, het ontwerpproces in het
afstudeerverslag, maar wel met een frisse nieuwe
insteek van start gegaan.
Afbeelding 4: een schetsconcept

3 Concepten
Uit alle schetsen en ideeën zijn uiteindelijk 3 concepten gedestilleerd, elk met een eigen richting en
functionaliteit.
Na het schetsen van de eerste concepten en het analyseren van het marktonderzoek, is de conclusie
getrokken dat het steun geven tijdens het lopen of staan, het beste door een voortgeduwd wagentje wordt
gegeven, en dat het vervoeren van een lading over langere afstanden het comfortabelst wordt opgelost door
een wagentje dat men achter zich aan trekt.
Dis is gemakkelijk geïllustreerd door het nemen van een kleine hindernis als een drempel. Een karretje dat
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getrokken wordt (“trolley”) rolt gemakkelijker over deze drempel dan bijvoorbeeld een steekwagen, omdat bij
de laatste de neiging ontstaat de handvatten óver de wielen te drukken.
Daartegenover staat dat als een product dat men achter zich aan trekt steun moet geven en dezelfde drempel
tegenkomt, deze de neiging heeft voorover te kantelen.
Deze beide situaties worden in de markt vertegenwoordigd door enerzijds een breed assortiment aan
boodschappentrolleys, en aan de andere kant door producten als rollators, winkelwagens en kinderwagens.
In de concepten is gezocht naar mogelijkheden deze beide categorieën samen te brengen in één product,
waarbij ook alternatieve manieren van vervoeren, zoals achter een fiets zijn meegenomen.
Daaruit zijn drie concepten gedefinieerd

Concept I

Een boodschappentrolley welke bekrachtigd uit kan vouwen tot een volwaardige winkelwagen. Door het
uitklappen van een set extra wielen te koppelen aan het op hoogte brengen van de lading, vouwt de trolley
van een compacte boodschappentrolley uit tot een winkelwagen met de lading op werkhoogte en kan er op
de handvatten gesteund worden.
Voordelen:
•

Compact

•

Lading op werkhoogte

•

Veel actie in transformatie van gebruiksmodi

•

Mogelijkheid tot verwisselen tas voor andere lading (b.v. Een golftas)

•

Weinig associatie met mogelijk stigmatiserende producten

Nadelen:
•

Geen zitje

•

Steunkracht op zwenkwielen

•

Complexe constructie

•

Hoek van tas verandert sterk; kans op beschadiging lading
13

Concept II

Een product met de basiseigenschappen van een rollator, welke opgeklapt kan worden tot een trolley, maar
veel meer bagage mee kan nemen dan een rollator. De tas doet tevens dienst als zitje en het product is
makkelijk vorm te geven zodat het achter een fiets gehangen kan worden. Oversized wielen maakt het nemen
van obstakels makkelijker en verminderd de associatie met een rollator.
Voordelen:
•

Compact in beide modi

•

Volwaardige steunfunctie

•

Zitje

•

Herkenbaar

•

Eenvoudige bediening

Nadelen:
•

Lading niet op werkhoogte

•

Associatie met rollator
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Concept III

Het laatste concept is te zien als een frame waaraan een tas gehangen kan worden. Het klapmechanisme is
uiterst simpel, maar zeer effectief. In “trolley” modus is de spoorbreedte smaller dan in de “winkelkar” modus
door de vormgeving van het buisframe.
Voordelen:
•

Eenvoudige

•

Aangepaste spoorbreedte

•

Volwaardige steunfunctie

•

Verhoogde lading in “winkelkar” modus

Nadelen:
•

Geen zitje

•

Tas moeilijk praktisch vorm te geven

Conceptselectie
Op basis van deze 3 concepten is een sessie gehouden met als doel het kiezen van één concept. Al vrij snel
was duidelijk dat de opdrachtgever weinig potentie zag in concept III. Er werd gevreesd voor te sterke
associaties met rollators en winkelwagens, en de constructieve uitwerking tot een praktisch product lijkt lastig.
Over het afvallen van concept III is snel consensus bereikt.
Een keuze uit de twee overgebleven concepten was minder eenvoudig. Vanwege de duidelijke actie die in
concept I zit, leek deze de beste productervaring op te leveren, maar het ontbreken van een zitje is een zwaar
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wegend nadeel, zoals uit de kwantitatieve analyse van het scenario blijkt (bijlage III)
Daardoor rees de vraag of er met een aanpassing aan het concept misschien toch een zitje aan concept I
toegevoegd zou kunnen worden.
Daarom zijn de concepten, voordat er een definitieve keus gemaakt is op basis van het scenario verder
uitgewerkt.

2 Concepten
Om concreter de concepten te kunnen beoordelen, zij er van beide concepten Lego® modelletjes gemaakt.
Dit geeft een beter beeld van verhoudingen en is gemakkelijk aan te passen bij nieuwe inzichten. Het geeft
ook een beter inzicht in hou een dergelijk product geconstrueerd zou kunnen worden.
Als eerste is concept I onder handen genomen. Het vouw-mechanisme en de bekrachtiging daarvan zijn beter
uitgewerkt.

Afbeelding 5: Vouwmechanisme concept I

In afbeelding 5 is weergegven hoe de lading rondom een virtueel scharnierpunt van positie tussen de vasteen zenkwielen wielen wordt gebracht naar een positie waarop het zwaartepunt boven de as van de vaste
wielen wordt gebracht. De bekrachtiging is zo aangebracht, en het frame zo vormgegevn dat het geheel
bistabiel is.
Een genoemd nadeel aan concept I is dat de
steun vooral aan de zwenkwielen wordt ontleend.
Het zou stabieler zijn als er op de vast wielen werd
gesteund. Ook bij het nemen van bochten is het
praktischer de sturende wielen aan de voorzijde te
hebben, omdat er dan niet zijwaarts gestapt hoeft
te worden om de zwenkwielen de ruimte te geven
de bocht te nemen.
Het Lego model is hierop zo aangepast dat de
zwenk- en vaste wielen van plek zijn verwisseld.

Afbeelding 6: Concept I met de zwenkwielen aan de voorkant
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Ten derde is er gepoogd een zitje in het concept
onder te brengen. Hierbij is de grootste horde dat
beide het zitje en de bagage binnen de wielbasis
gesitueerd moeten worden.
In afbeelding 7 is te zien hoe een zitje mogelijk uit de
tas kan klappen, maar het is nagenoeg onmogelijk
om een volwaardig zitje te creëren zonder grote
concessies te doen aan andere functies.
Aan concept II is minder geschaafd. Het nadeel dat
het product mogelijk sterke associaties met een
rollator oproept, zal vooral met vormgeving opgelost
moeten worden.

Afbeelding 7: Constructieschetsen concept I

Het nadeel dat de lading niet op werkhoogte is tijdens
het winkelen, is inherent aan het concept. Mogelijk kan
de tas aan verticale geleiders opgehangen worden en zo
omhoog getrokken en vastgezet worden op
boodschappen in-en uit te laden, zoals dat in een aantal
schetsconcepten is weergegeven.
Bij het bouwen van het Lego® model is wel opgemerkt
dat het construeren van een glij-verbinding, zoals nodig
voor de werking van het concept, niet eenvoudig te
construeren is.

Afbeelding 8: Lego model concept II
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Conceptkeuze
De beide uitgewerkt concepten zijn virtueel door het scenario gehaald. Op basis daarvan zijn kort de voor- en
nadelen op papier gezet. Dit document is te vinden in bijlage VI. Dit document, samen met de scenario en
kwantificering vormen de onderbouwing van de conceptkeuze.
De voor- en nadelen zijn voornamelijk afgewogen op de volgende punten:
-Functionaliteit / productgebruik
-Verwachte doelgroep
-Producthistorie en toekomstplannen van First Care B.V.
Beide Concepten hebben een groot aantal functionaliteiten ingebouwd. Het eisen en wensenpakket is echter
zo groot dat er geen concept is gevonden dat alle functies naar wens vervuld. Deze situatie was van te voren
verwacht. Bij het integreren van te veel functies zou het product zijn kracht van eenvoud verliezen, te duur
worden, te complex worden. De doelgroep is opgegroeid in een wereld met weinig “fratsen” en laat dat in zijn
aankoopgedrag vaak zien.
Om dit te kunnen beoordelen zonder een uitgebreid onderzoek, is het belangrijk om bij de keuze in de huid
van de doelgroep te kruipen. Dit kan met behulp van de scenario's
Het proces van keuze is samen met Ir. Abbel uitgevoerd, waarbij de opmerkingen van Dhr. Van Dijk (Directie)
uit vorige sessies zijn meegenomen.
Bij de beoordeling van de concepten zijn er een aantal verschillen direct in te zien:
I

II

Ontbreken zitje

Zitje integreerbaar

Boodschappen op ergonomische hoogte

Boodschappen erg laag

Bij het uitklappen moet gewicht getild worden

Uitklappen kan zonder tillen

Boodschappen worden sterk gekanteld bij uitklappen Boodschappen worden licht gekanteld bij uitklappen

Op het gebied van functionaliteit zijn beide concepten aan elkaar gewaagd. Beide hebben beperkingen, en
beide hebben sterke punten.
Concept I bedoent een jongere doelgroep dan concept II, omdat het minder op steun gericht is en hooguit
een provisorisch zitje.
Concept I is wel het meest aansprekende product. Het is volledig nieuw, het heeft een sterke gadget waarde
en de meerwaarde is sneller duidelijk dan bij concept II.
Ook past concept I heel goed bij First. Het is een uitdagend product om te engineeren en First kan er veel van
zijn kenmerkende inventiviteit in kwijt.
Het product zou, als het in ontwikkeling genomen wordt, het derde product van First Care zijn. Een bedrijf dat
zich in de markt probeert te plaatsen als bedrijf dat zich bezighoud met ouderen- en gezondheidszorg.
Concept I ligt niet in lijn met de producten die First Care nu aanbied en zou dus onder een andere vaandel
op de markt gebracht moeten worden. Dit is uiteindelijk zo'n sterk argument dat er voor gekozen is om verder
te gaan met concept II.
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Conceptuitwerking
Variaties
Tijdens het proces van conceptkeuze zijn in het
eindconcept nog een aantal punten gevonden die
om verdere uitwerking vragen.
Het toepassen van een glij-verbinding, die aan
beide zijden symmetrisch moet glijden kan in de
praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. De verbinding
kan schranken, of door de vervorming van het
frame gaan wringen. Daarom is er gekeken of er
alternatieven zijn voor het uitvoeren van deze
verbinding.
Er zijn vel mogelijkheden het frame aan te passen
en te voorzien van andere scharnieren en
verbindingen. Dit kan echter niet uitgevoerd
worden zonder nog meer scharnierpunten in het
Afbeelding 9: Alternatieve constructie glijmechanisme frame aan te brengen en daarbij de stijfheid van
de constructie in het geding te brengen. Vanwege
het grote aantal bewegende delen is deze stijfheid een punt van zorg. Een ander mogelijk alternatief is
weergegeven in afbeelding 9. Hierbij wordt het draaien van de handvatten, voor een betere ergonomie
gecombineerd met het inklappen van het frame.

Functioneel model
Omdat het gehele traject zich tot nu toe slechts op
papier had ontwikkeld, kwam er een steeds grotere
behoefte om ook fysiek een idee te krijgen bij de
afmetingen en bediening van het concept. De kans dat
het prototype
niet zou functioneren en qua
productbeleving niet direct zou uitvallen zoals beoogd,
was zeer aanwezig. Om dit te ondervangen. Is er een
zogenaamd functioneel model in elkaar gezet. In twee
dagen is er functioneel werkend prototype gebouwd,
voornamelijk opgetrokken uit verwarmingspijp en
onderdelen die voor handen waren.
Met dit model is uitgebreid geëxperimenteerd met
geometrie en afmetingen. Deze experimenten waren
zeer informeel en werden meestal ter plekke uitgevoerd.

Aanpassingen aan de hand van het
functioneel model
Uit dit model en de experimenten kwamen een aantal
opmerkelijke conclusies.
Ten eerste bleek het model in “rollator” modus zeer
Afbeelding 10: Functiemodel in zijn originele vorm
instabiel, doordat het maar drie wielen had en de
wielbasis te kort bleek. Ook bij het verlengen van de
wielbasis kantelde het model gemakkelijk schuin voorover bij het nemen van kleine obstakels.
Ten tweede was de stijfheid van het model verre van optimaal. Doordat de constructie niet erg nauwkeurig
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was, werd er een zeer goed inzicht gekregen in de belastingen van de onderdelen en de benodigde
toleranties in scharnierpunten.
Het terugdringen van speling in elk scharnierpunt zou zeer positieve resultaten hebben voor de stijfheid van
het product, behalve de scharnieren van de duw/trek stang tussen de handvatten en de glij-verbinding.
Het frame voor de tas zou het best uit één stuk gemaakt kunnen worden, zodat het een stabiele basis geeft
om de rest van het frame aan te bevestigen.
Het gehele frame zou er veel baat bij hebben als er méér verbindingen tussen de linker en de rechter helft van
het frame zouden zitten.
Een volgende conclusie was dat de handvatten zoals deze op het model zitten zeer slecht functioneren in de
“trolley” modus. Een gedraaid handvat, zoals dat bij normale trolleys gebruikt wordt zou veel beter
functioneren.
Daarnaast bleek het zitten vanaf de voorkant weinig problemen met zich mee te brengen, en zelfs uiterst
comfortabel te zijn, doordat het frame een soort zitting met armsteunen vormt.. Hoewel strikt minder veilig dan
zitten vanaf de achterkant, biedt het een oplossing voor twee van de hiervoor genoemde problemen: Het
product kan een dwarsverbinding krijgen tussen de handvatten, zodat deze stijver wordt en comfortabeler te
hanteren is.
Op basis van deze ervaringen is besloten om de Carry toch te voorzien van vier wielen en de wielbasis langer
te maken. De montage van zwenkwielen is van onder aan de bagage (in de vorm van een verhuisdoos) naar
de U-vormige stang die in afbeelding 10 voor de bagage langs loopt verplaatst.
Daarnaast zijn de handvatten vervangen door één grote geknikte u-vormige duw/trek- beugel en is de manier
van construeren van het frame van de tas aangepast.
Met het functioneel model is ook empirisch bepaald onder welke hoek de handvatten het prettigst
voortduwen.
Een algemene indruk van het model was dat het wat groot en lomp over kwam, zeker in trolley modus. Het
lijkt vooral belangrijk de totale breedte van het product te minimaliseren, en de lengte van het product in
trolley modus wat in te korten.
Conceptueel voldeed het functioneel model uitstekend. De bediening is eenvoudig en intuitief en de
hoeveelheid bagage die kan worden meegenomen lijkt niet uit verhouding met de omvang van het product.
De glij-verbinding lijkt geen problemen te geven. Ook in het minder stijve functioneel model wringt of
schrankt het in geen enkele situatie.
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Eindconcept
Het functioneel model gaf het vertrouwen dat er een goed concept bereikt was en aan de hand van de
voorgenoemde bevindingen is het uiteindelijke concept tot stand gekomen.
De kenmerken van dit concept zijn:
•

Twee modi; “rollator” en
“trolley”

•

Klapmechanisme zoals in
functioneel model

•

Vier wielen, waarvan de voorste,
in rollator modus, zwenkend

•

Een duw/trek beugel dwars op
de lookrichting

•

Schuin geplaatste
handvatten/steunen

•

Zitje te benaderen van af de
zijde van de zwenkwielen

•

Zitje tevens deksel tas

•

Grote wielen

•

Een mogelijkheid om in “trolley” modus de duw/trek- beugel naar beneden te klappen bij het
opbergen.

Afbeelding 11: Vormgevingsschetsen eindconcept

Vormgeving
Hoewel strikt genomen de uiteindelijke vormgeving van de Carry geen onderdeel van deze opdracht is,
temeer omdat deze zeer sterk samenhangt met de prijsgevoeligheid van het product, welke met het prototype
getest zal worden, is het wel wenselijk dat de opdrachtgever een goed beeld krijgt bij de vormgevingsmogelijkheden van het product.
Gedurende het traject is er gepoogd om contact te krijgen met de doelgroep om enkele specifieke vragen te
stellen, maar vooral ook om gevoel te krijgen welke vormgeving de doelgroep aanspreekt. Door
verschuivende prioriteiten, maar vooral de moeilijkheid een goede doorsnede uit de doelgroep te bereiken,
heeft er geen contact plaats gevonden.
Als werkbaar alternatief is er een collage
gemaakt. Deze collage bevat alledaagse
producten die de producten weergeven die
de doelgroep zou hebben kunnen gebruiken
gedurende haar leven. Van kinderspeelgoed
uit de tijd dat de doelgroep kind was, de
meubelen waar ze hun eerste huis mee
ingericht zouden kunnen hebben tot hun
perceptie van futurisme. Daarnaast een
aantal producten uit deze tijd, gericht op de
doelgroep.
Duidelijk is te zien dat de doelgroep
opgegroeid is in een tijd van verandering,
technisch en maatschappelijk. Dit komt tot
uiting in een aantal duidelijk spanningen die
in de vormgeving te zien zijn:

Afbeelding 12: Collage van beelden waarmee de doelgroep is
opgegroeid
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Sober

luxe

functioneel

futuristisch

verzadigde kleuren

industrieel

De collage is in bijlage VIII op een groter formaat weergegeven
Om een aantal richtingen voor de
vormgeving te verkennen voor de
vormgeving van het product, zijn in
bijlage VII drie richtingen geschetst;
sportief, stoer en chique.
Met deze schetsen is geprobeerd
een vormgevingsrichting voor het
product te bepalen, maar daarvoor
lijkt eerst een beter beeld nodig
van de doelgroep en moet de
opdrachtgever nog beter weten
hoe ze het product op de markt
gaan zetten.

Afbeelding 13: Vormgevingsrichtingen; Sportief, stoer en chique

Om toch een compleet plaatje te hebben van hoe de Carry er uit zou kunnen zien zijn er een tweetal
presenatieschetsen gemaakt, te vinden in bijlage IX. Eén in de richting chique, waarvan een gedeelte
hieronder afgebeeld en één in de richting chique gecombineerd met sportief. Beide tekeningen moeten
duidelijk gezien worden als verkennende schetsen.

Afbeelding 14: Deel van presentatietekening 'Zakelijk'
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Prototype
Het fysieke eindresultaat is een prototype. Het prototype is binnen de opdracht vervaardigd in de werkplaats
van de opdrachtgever, onder toezicht van de werkplaatsmedewerker, Dhr. Van der Leij. Voor het prototype is
geen budget vastgesteld door First.

Doel prototype
Het doel van het prototype zoals in de opdrachtomschrijving is omschreven: “Een functioneel en goed
gelijkend model wat de doelgroep een helder beeld geeft van het product, zodat hiermee de behoefte en de
prijsgevoeligheid getoetst kunnen worden."
Het prototype is dus vooral een functioneel model dat een proefpersoon een goede indruk kan geven wat het
product voor hem/haar kan betekenen.

Uitvoering prototype
Omdat er meer tijd is besteed aan
het divergeren van de concepten, is
de nadruk wat minder op het
prototype komen te liggen dan bij
aanvang van de opdracht. Toch is
het prototype, om de moeite waard
te blijven, dicht bij hoe een dergelijk
product er uit zou kunnen zien. Er zijn
wat concessies gedaan ten opzichte
van de vormgeving en functionaliteit
waarvan van te voren nog niet
duidelijk is of het zal worden
toegepast is weggelaten, om het
model te versimpelen.
Een goed voordeel hiervan is de
inklapbaarheid. Het prototype kan
niet opklappen in een compact
pakket. Dit spaart een grote
hoeveelheid werk. Het is erg
eenvoudig voor een gebruiker zich
voor te stellen hoe het product in kan
klappen en kan eventueel worden
gedemonstreerd door gedeeltelijke
demontage van het prototype.

Afbeelding 15: Rendering CAD model prototype

De vormgeving van het prototype is , zoals afbeelding 15 laat zien bijna geheel “Form follows function”, maar
er is wel aandacht besteed aan verhoudingen en een aantal details.

Engineering prototype
Naar aanleiding van het functionele model, is er veel gesproken over de stijfheid van het product, en waar
deze vandaan moet komen. Door de vele, ten opzichte van elkaar bewegende delen van het frame, is het niet
eenvoudig om het product sterk en stijf genoeg te krijgen om aan het PVE te voldoen.
Omdat één van de hoofdfuncties, “steunen”, naast het slechts opvangen van de krachten, ook een hoog
tactiel aspect heeft, (“Voelt het solide aan, geeft het product vertrouwen?”) moet om dit te beoordelen het
prototype constructief veel op een productiemodel lijken.
Omdat First over een gelimiteerde werkplaats beschikt, is het prototype niet in werkplaats-tekeningen
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uitgewerkt, maar zijn alleen de functionele hoofdmaten in CAD ontworpen en is de rest daarna volgens het
principe van voortschrijdend inzicht gedurende het proces ontworpen, of is er ter plekke in de werkplaats een
praktische oplossing gezocht.
Deze aanpak heeft zeer goed uitgepakt. Omdat er niet veel ervaring in een (metaal)-werkplaats aanwezig
was, konden er gaandeweg, naarmate er meer kennis over machines was verworven, ingewikkelder
onderdelen gemaakt worden. Er kon ook heel efficiënt gewerkt worden, omdat de vorraad
standaardonderdelen altijd dicht in de buurt was en daar omheen het ontwerp gemaakt kon worden. Tijd om
speciale onderdelen te bestellen was er niet.

Materiaal
Aluminium is de keuze voor het basismateriaal. Het is goed te verkrijgen en wordt in vele aanverwante
producten gebruikt. Het is voordelig, gemakkelijk te bewerken en licht. Staal wordt in dergelijke toepassingen
ook wel toegepast, maar slechts in zeer voordelige of eenvoudige producten, waarbij er concessies gedaan
kunnen worden ten opzichte van het gewicht.
Voor het prototype is dan ook gekozen voor ronde aluminium buis van 22x1,5 en 12x2 mm als
constructiemateriaal. Om verschillende constructieve en esthetische redenen zouden sommige onderdelen
beter uit een elliptich profiel gemaakt kunnen worden, maar de verkrijgbaarheid daarvan is zeer slecht en
problemen bij het buigen ervan zouden de constructie van het prototype kunnen compliceren. De afmeting
ervan is geschat aan de hand van het functiemodel, een rollator en verschillende trolleys en kinderwagens.
Voor de onderdelen die geen onderdeel zijn van de constructie, de kappen om scharnieren en mechanismen
is een polyurethaan hardschuim gebruikt, dat na bewerking zo is behandeld zodat het op een kunststof
onderdeel lijkt.
Voor de rest van de onderdelen zijn de voorhanden zijnde materialen uit de voorraad van First gebruikt. Deze
heeft een ruim assortiment aan profielen en staven van verschillende afmetingen en materialen, zowel metalen
als plastics.

Wielen
Misschien wel de moeilijkst te vinden onderdelen zijn
de juiste wielen. Hiernaar is een zeer uitgebreide
zoektocht op het internet en in de catalogi van First
gedaan, maar geschikte wielen leken niet eenvoudig te
verkrijgen, of niet in enkelstuks geleverd te worden.
Om tot een oplossing te komen is er op een
advertentiesite ( http://www.marktplaats.nl ) een
kinderstepje gekocht met de juiste afmeting wielen.
Deze wielen zijn ook gebruikt voor het functiemodel,
maar voor het prototype grondig gerenoveerd.
De zwenkwielen zijn overgenomen van een oude
buggy, die eerder was aangereikt ter inspiratie voor de
constructie.
Afbeelding 16: Wielen van kinderstep na renovatie

Ergonomie
Aan de basis van het fysieke ontwerp van het prototype liggen de ergonomische maten, zoals deze in het PVE
staan. Deze maten zijn in bijlage X nog eens duidelijk in tekening gebracht. Voor de hoogte van het zitje is de
maximaal toelaatbare hoogte genomen, om zo veel mogelijk bergruimte te creëren. Hierdoor zit de gebruiker
iets rechter op en minder diep, wat opstaan vergemakkelijkt. De buizen van het frame zijn zo gevormd dat
gevaar voor beknelling van ledematen tot een minimum is teruggebracht.
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Kritieke elementen
Omdat de beschikbare tijd in de werkplaats erg beperk
was is er bewust gekozen voor en zeer simpele
constructie, die slechts op kritieke punten ingewikkelder
wordt; de vergrendeling, het scharnier aan de
duw/trek-beugel en de zwenkwielen.
De zwenkwielen moeten aan een ronde buis van het
frame bevestigd worden, zonder dat er hinderlijk
uitstekende onderdelen ontstaan. First beschikt niet
over de mogelijkheid om aluminium te lassen, om zo
een basis aan het frame te lassen voor standaard
zwenkwielen. Daarom is het zwenkwiel speciaal voor
het prototype vervaardigd.
Om het frame wordt een basis van goed glijdend
kunststof (POM) geschoven. Deze wordt op zijn plek
gezekerd door een borgschroef. In deze kunststof basis
is een schroefdraad getapt, waarin een standaard
inbusbout als as voor het zwenken dienst doet.

Afbeelding 17: Constructie van het linker zwenkwiel

Om te voorkomen dat bij het zwenken de as los draait, is deze ook met een borgschroefje geborgd. Door dit
systeem is de speling van de zwenkarm nauwkeurig te regelen, zodat deze gemakkelijk zwenkt.
Een zeer groot voordeel van deze aanpak is dat ook bij een aanpassing aan het frame de zwenkwielen weer
horizontaal ingesteld kunnen worden. Ook kan de spoorbreedte van de wielen aangepast worden voor
stabiliteit-experimenten.
Het scharnier tussen de duwbeugel en de rest van het frame is
een kritiek punt in de constructie. Speling in dit scharnier wordt
direct gevoeld door de gebruiker. Daarnaast kan het de torsiestijfheid van het product in beide modi sterk nadelig beïnvloeden
als er hier slechts een klein beetje speling optreedt. Het
scharnier bevat een eindstop om delen van het frame in trolleymodus te ontlasten.

Afbeelding 18: Scharnieren voor montage

Om deze krachten
over te brengen is
het
scharnier
uitgevoerd met een
groot
contact
oppervlak.
De
verbinding komt tot
stand door een
holle as, die op zijn
plek is geklonken.
Tussen
de
scharnierhelften is
een messing folie
opgenomen
om

Borgmechanisme

invreten te voorkomen.
De verbinding van het scharnier met de frame buizen is
spelingvrij door op maat gemaakte vulstukken en elk twee inbusbouten, die de ronde buizen met de aluminium platen waaruit het
scharnier is opgebouwd verbinden. Het geheel wordt afgedekt
met hardschuimen kapjes.
Het meest ingewikkelde onderdeel van het prototype is het

Afbeelding 19: Positie van de vergrendeling
in de glij-verbindingen
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borgmechanisme. Aan beide zijden van het frame moet een glij-verbinding geborgd worden. In veel
apparaten, waar op twee plekken tegelijk wordt geborgd, zoals de bomen van opvouwbare ladders, ontstaan
gevaarlijke of lastige situaties, omdat beide handen nodig zijn voor de ontgrendeling van de borging, waarbij
er geen handen overblijven om het zojuist ontgrendelde onderdeel op te vangen.
Daarom is er een borgmechanisme ontworpen dat
automatisch borgt als de glij-verbinding in de juiste
positie is.. De mechanismen kunnen na elkaar
ontkoppeld worden, waarbij ze tijdelijk ontkoppeld
blijven. De ontgrendeling kan dus met één hand
gedaan worden. Een dergelijke constructie is niet
eenvoudig te maken in een (metaal)werkplaats en
vraagt een aantal nauwkeurig gefabriceerde
onderdelen.
De borging is gesitueerd in de glij-verbinding die
van positie verandert bij het in- en uitvouwen naar
de twee gebruiksmodi. (afbeelding 19 ). Het doel
van de vergrendeling is dus het verschuiven van deze
verbinding te voorkomen.
Het borgmechanisme (afbeelding 20) bestaat uit een
klikvinger(1,
transparant
weergegeven),
vergrendeling(2), reset-stift(3), stoot-stift(4). Het
onderdeel van het frame(5) waarmee de klikvinger
een verbinding aangaat en is voorzien van een gat
waarin de klikvinger precies past. Het frame is
voorzien van vier van deze gaten. Links en rechts voor
elke gebruiksmodus één.

Afbeelding 20: Schematische voorstelling
vergrendelmechanisme

De klikvinger en vergrendeling zijn beide door middel
van een veer zo opgespannen dat de klikvinger in de
gaten in het frame geduwd wordt en de
vergrendeling tegen de klikvinger aan geduwd wordt.
In afbeelding 26 staat de werking van het
borgmechanisme, van ontgrendeling tot ruststand
uitgelegd.
In geborgde positie (A) rust de klikvinger in het
bijbehorende gat. Om de verbinding te ontgrendelen,
wordt de klikvinger door middel van een, hier niet
afgebeeld, hendeltje uit de buis getrokken (B), zodat
deze in de vergrendeling valt. De buis kan nu vrij
door zijn geleiding glijden.
Bij het ontgrendelen van het mechanisme heeft de
vergrendeling de stoot-stift dieper in de klikvinger
gedrukt. Deze staat door middel van een schuin vlak
in verbinding met de reset-stift, welke door deze actie
onder uit de klikvinger komt te steken (C).
Als de glij-verbinding wordt bewogen (D), wordt de
reset-stift door de flank van het gat in het frame naar
binnen gedrukt. Deze zet op zijn beurt de stoot-stift in
werking die de vergrendeling losduwt. De klikvinger
wordt op het frame gedrukt, en zal weer automatisch
borgen als er een gat langs de klikvinger beweegt.
Afbeelding 21: Ontgrendeling en reset
vergrendelmechanisme
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Bouw prototype
First beschikt over een uitgebreide werkplaats en een goed gevuld
magazijn met allerhande onderdelen. Het machinepark bestaat uit een
freesbank, een draaibank, MIG/MAG lasapparaat, schuurband en een
afkortzaag. Hiernaast zijn nog vele andere kleinere gereedschappen en
power-tools aanwezig, alsook een kleine spuitcabine.
In de ruime werkplaats wordt dagelijks gewerkt aan prototypes en
testopstellingen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de bouw van het prototype.

Frame
Als eerste is er begonnen met het
buigen van de frame delen. Dit is
geprobeerd om uit te besteden,
Afbeelding 22: Freesbank in de
werkplaats maar omwille van de eenvoud toch
zelf gedaan met een buiger voor
leidingwerk, die voor de gelegenheid gehuurd is.
Het frame waaraan de tas en de zitting komen is een lus-vormig frame. Dit
frame is in twee delen gebogen en later aan elkaar gezet met een
inwendig aluminium verbindingsstukje.
Een buizenbuiger van dit type is niet erg nauwkeurig, terwijl de uiteinden
van de twee helften wel op elkaar aan moeten sluiten. Door veel meten en
het bouwen van een constructie rondom de buiger is het toch gelukt om
de buisuiteinden binnen een tolerantie van1mm aan te laten sluiten.
Op een zelfde manier is de rest van het frame gebogen. Het prototype
heeft een verbindingsstuk in alle dwarsverbindingen, zodat later de breedte
van het prototype aangepast kan worden voor gebruikstesten.

Afbeelding 23: Gebogen en
samengevoegd framedeel

Nadat alle frame onderdelen gebogen, nagemeten en afgekort waren, is er begonnen met het ingewikkeldste
deel; het vergrendelmechanisme. Het fabriceren van zeer kleine onderdelen met een kleine tolerantie was erg
uitdagend. Tussentijds is steeds de werking getest op een proef-frame.
De reset-stift en de stoot-stift zijn gefabriceerd uit messing. De rest van de bewegende onderdelen uit staal.
Omdat vuil in het mechanisme de werking ervan zeer snel compromitteert, zijn de openingen in de klikvinger
voorzien van een dikke laag vaseline. De messing onderdelen binnenin maken gebruik van de goede
lagereigenschappen van het messing zelf.

Afbeelding 24: Vergrendelmechanisme in verschillende stadia van opbouw

Het geheel is zo in elkaar gezet dat, door middel van stelschroefjes het mechaniek afgesteld kan worden op
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een optimale werking.
Nadat het vergrendelmechanisme gefabriceerd en getest was en daarmee de grootste horde genomen, zijn
de scharnierpunten van de duw/trek-beugel gemaakt. De sleutelgat-vormige aluminium scharnier delen zijn
uit 4mm dik aluminium gefreesd. De vulstukken en de geklonken as zijn gedraaid.
Om de as te klinken is er uit een harde staalsoort zelf een klink gereedschap gemaakt.
Vervolgens zijn de onderdelen voor de zwenkwielen gefabriceerd en gemonteerd. De zwenkwielen zijn grondig
gereviseerd, voorzien van nieuwe lagering en voorzien van een laksysteem. Ook de wielen van de kinderstep
zijn voorzien van een laksysteem, aangepaste assen en wieldoppen (afbeelding 16)
Nadat bijna alle onderdelen klaar waren,
zijn alle onderdelen van het framemechanisme nagemeten en in het CAD
model ingevoerd om de juiste werking van
het product te verifiëren. Aan de hand
daarvan zijn in CAD de juiste plekken
bepaald waar de boringen in het frame
voor de scharnier-assen moesten komen.
Nadat alle gaten in het frame , behalve in
de duwbeugel geboord waren en waren
voor zien van glij-lagertjes, zijn er asjes
precies op maat gedraaid om zo veel
mogelijk speling te elimineren. De
kunststoffen
lagertjes
maakten
het
mogelijk om een vaste passing te
gebruiken.
Hierna is het prototype voor een groot
Afbeelding 25: Het uitrichten van het frame en aftekenen van de
gedeelte proef gemonteerd en op een
vergrendelpunten
vlakke tafel gelegd. Daarna is precies
bepaald waar de gaten voor het vergrendel mechanisme in het frame gefreesd moesten worden. (Afbeelding
25)
Na het frezen van deze gaten is de werking van het vergrendel mechanisme getest en afgesteld.
Het laatste overgebleven onderdeel van de constructie is de trek/duw stang van de trek/duw-beugel naar de
vergrendelmechanismen. Het scharnierpunt in de trek/duw-beugel is uiterst precies gedefinieerd, omdat deze
zo gepositioneerd moet zijn dat bij het vergrendelen in “trolley” modus, de scharnier aan de trek/duw stang
precies in zijn eindstop valt, en in de “rollator” modus het handvat op precies 950mm hoogte zit.
Dit punt is daarom empirisch bepaald op het
frame zelf en daarna opgemeten voor symmetrie.
Na het boren van de gaten voor dit
scharnierpunt is de trek/duw stang afgewerkt,
gemonteerd en precies op lengte gebracht.
Omdat er is voorzien dat er na verloop van tijd
speling zal ontstaan in het prototype, is er in deze
stang een stelschroef aangebracht die de lengte
van de stang kan afstellen, zodat het
vergrendelmechanisme altijd in de bijbehorende
gaten valt als de eindstop wordt bereikt.

Afbeelding 26: Fabricage van de sierkapjes
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Als laatste zijn er sier- en
beschermkapjes gemaakt voor de
vergrendelmechanismen. Deze zijn
eveneens
uit
hard
polyurethaanschuim
gefreesd.
Vervolgens zij er met verschillende
gereedschappen de nodige gaten
en afrondingen aangebracht. De
kapjes klemmen precies om de
aluminium
frames
van
de
vergrendelmechanismen. Door een
kleine ondersnijding blijven ze op
hun plek.
Net als de kapjes op de scharnieren
zijn deze ook met lak afgewerkt. Dit
voorkomt afbrokkelen en geeft het
een uiterlijk van een massief
kunststof onderdeel.
Het prototype is geheel uit elkaar
gehaald en alle onderdelen zijn
schoongemaakt en gecontroleerd.
Vervolgens is het in elkaar gezet,
gesmeerd en afgesteld zodat het
optimaal werkt. Alle onderdelen die
gevoelig zijn voor lostrillen zijn
voorzien van loc-tite® of nylock®
moeren. Het eindresultaat is
uitgebreid te zien in bijlage XI.
Het prototype functioneert precies
zoals dat van tevoren bedoeld was.
Het is behoorlijk stabiel en de
stijfheid is boven verwachting hoog.
Als product lijkt het voldoende steun
te geven en de bediening is prettig.
Het gewicht valt mee, maar is niet
laag. Dit komt mede door de zware
wielen met luchtbanden en stalen
velgen. De zwenkwielen zijn, zoals
gezegd, niet zo solide als dat van
een fabrieksproduct verwacht mag
worden, maar nemen eenvoudig
drempels en kleine oneffenheden.
In de toekomst zal er nog een tas in
het frame worden gemaakt.
Een schuimrubber bekleding voor
het handvat is ten tijde van dit
schrijven nog in bestelling.
Afbeelding 27: Prototype in beide gebruikstoestanden
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Conclusie
Gedurende het proces is de vraag vaak naar boven gekomen of het product kans maakt op de markt. Met
andere woorden; is het verstandig voor First Care te gaan investeren in de ontwikkeling van het product.
De Carry als product, zoals deze er in prototype staat heeft zeer duidelijk een eigen karakter, en de
meerwaarde is goed in te zien. Er zijn nog geen gebruiksonderzoeken gedaan, maar het lijkt er op dat het een
praktisch product is dat een brede doelgroep aan zal spreken, precies zoals dat in de opdracht omschreven
stond.
Er zijn nog steeds open einden, maar het idee van de Carry heeft een duidelijke vorm gekregen, voldoende
om definitief een antwoord te kunnen geven of het product winstgevend geproduceerd zou kunnen worden.
Het is een zeer leerzaam traject geweest, waarbij niet alleen veel is geleerd over het ontwerpen in een
praktijksituatie en het bouwen van prototypes, maar ook over ontwerpen binnen een bedrijf, met collegialiteit
en verantwoordelijkheid.

Aanbevelingen
De eerste prioriteit bij het voortzetten van het project Carry is het verzamelen van gegevens met het prototype.
Op de eerste plaats natuurlijk of het product aanspreekt, wat het zou kunnen/mogen kosten en wat het
afzetvolume is.
Maar het mag niet vergeten worden dat in het proces vele waardevolle mogelijke richtingen zijn ontdekt om
het product verder te ontwikkelen. Niet alleen binnen deze opdracht maar ook in het afstudeeronderzoek
staan waardevolle aanvullingen. Denk aan het vervoeren van kinderen, winkelmandjes en vuilniszakken. Bij
gebruikstesten zou het zeer waardevol zijn om ook daar de meerwaarde van te bepalen. Alleen zo kunnen
deze ideeën definitief uit het zicht verdwijnen of op een juiste manier geïntegreerd worden.
First maakt veel gebruik van stagiairs en afstudeerders. Als er nog één betrokken zou moeten worden bij de
verdere ontwikkeling, dan zou het aan te raden zijn een student van een textielopleiding, of een
designopleiding naar de tas te laten kijken. Dit onderdeel is het waard om de volle aandacht te krijgen.
Zeer praktisch kan nog aanbevolen worden om het prototype wat langer te testen voordat het aan derden
getoond wordt en het te licht uitgevoerde onderdeel in de zwenkwielen te vervangen.
Ten aanzien van het concept kan nog opgemerkt worden dat de keuze het product zonder remmen uit te
voeren, misschien moet worden heroverwogen, of het product zo in te richten dat het geschikt is deze te
plaatsen.
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Graag wil de auteur de bedrijven First B.V. en First Care B.V. en al haar werknemers bedanken voor het mij
toevertrouwen van deze opdracht en de ruimte die zij gegeven hebben om hier invulling aan te geven.
Natuurlijk bedankt deze daarbij met nadruk Ir. Abbel, de bedrijfsbegeleider, maar ook dhr. Van der Leij voor
zijn hulp en geduld in de werkplaats.
Speciale dank gaat uit naar Ir. J.W. Hoftijzer, de begeleider van de Universiteit Twente. Zonder wiens coaching
en persoonlijke betrokkenheid dit resultaat er niet was geweest.
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Bijlagen
I. PVE
Eisen en Wensen
Versie 1.5
Dit PVE is een “dynamisch document” en dus niet volledig
Conventie:
1. Categorie
1.1.Functie
a) Eis of (w) wens
•

specificering/kwantificering

1. Technische prestaties
1.1.Steun (kunnen) bieden
a) Steun bieden bij lopen
•

Stabiele footprint bij lopen

b) Steun bieden bij stilstaan
•

Stabiele footprint bij stilstand

•

Steunmogelijkheid binnen footprint tijdens stilstand

c) (w) Zitmogelijkheid bieden
•

Een stabiel platform hebben van minimaal 380 mm breed en 100mm diep op minimaal
400mm hoogte. Zitdiepte minimaal 200mm (TNO, 1996)

1.2.Een lading vervoeren en beschermen
a) De inhoud van een vouwkrat kunnen vervoeren
•

Minimale inhoud 40 Liter

•

Minimaal gewicht 20 Kg

b) De lading beschermen tegen vocht en vuil
•

Lading moet afgesloten kunnen worden

•

Afsluiting moet (spat)waterdicht zij

•

Afsluiting mag geen vuil doorlaten

c) (w) De lading beschermen tegen roof
•

Afsluiting van lading moet voorzien zijn van slot of van slot te voorzien zijn
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d) (w) En kleuter (veilig) kunnen vervoeren
•

Mogelijkheid tot vastgordelen kleuter

•

Minimaal draaggewicht 23,5 kilo (http://www.dined.nl, 2007)

e) (w) Een bierkrat kunnen vervoeren
•

Een opbergruimte van minimaal 30 x 40 x 24 (LxBxH)

•

Een mogelijkheid een bierkrat vast te zetten

f) (w) Een golftas kunnen vervoeren
•

Ondersteuning bieden aan een golftas in een hoek van 30 - 45 graden

•

Golftas kunnen vastsnoeren

2. Bedrijfszekerheid
2.1.Betrouwbaar zijn
a) Weinig onderhoud vragen
•

Maximaal 2x per jaar klein onderhoud

b) Eenvoudig onderhoud moet door de gebruiker uitgevoerd kunnen worden
•

Onderhoud moet zonder instructies uit te voeren zij

•

Onderhoud moet zonder speciaal gereedschap uit te voeren zijn

c) Servicewerkzaamheden en raparaties moeten in de meeste werkplaatsen uit te voeren zijn
•

Servicewerkzaamheden mogen geen speciale gereedschappen vragen

2.2.Duurzaam zijn
a) Gedurende een aannemelijke periode blijven functioneren
•

5 jaar bij normaal gebruik

2.3.Bij defect geen grote problemen veroorzaken
a) Bij defect gebruiker niet verwonden
b) Bij defect handelbaar blijven
c) Bij defect vervoerbaar blijven
3. Veiligheid
3.1.De veiligheid van de gebruiker niet in gevaar brengen
a) Bij normaal en te voorspellen uitzonderlijk gebruik mag de veiligheid van de gebruiker niet in
gevaar komen
b) Het gebruik mag geen situaties creëren waarbij de veiligheid van de gebruiker verminderd
word
3.2.De veiligheid van anderen niet in gevaar brengen
a) Bij normaal en te voorspellen uitzonderlijk gebruik mag de veiligheid van anderen niet in
gevaar komen
b) Het gebruik mag geen situaties creëren waarbij de veiligheid van anderen verminderd wordt
4. Product aansprakelijkheid
4.1....
5. Omgeving
5.1.Weer bestendig zijn
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a) Bestand zijn tegen neerslag
•

Bestand tegen regens, sneeuw, rijp, mist en hagel.

•

Bestand tegenvallende, inwaaiende en opspattende neerslag

b) Bestand zijn tegen wind
•

Tot 9Bft mogen er geen onderdelen loswaaien of beschadigen

c) Bestand zijn tegen dauw
•

Mechanieken en eventueel textiel moet bestand zijn tegen het neerslaan van vocht

d) Bestand zijn tegen direct zonlicht
•

Product moet gedurende 5 jaar kleurvast zijn bij dagelijks 1 uur direct middagzonlicht

e) Bestand zijn tegen vorst
•

Onderdelen moeten tot – 20ºC sterk genoeg blijven voor normaal gebruik

5.2.Bestendig tegen extreme omgevingen
a) Bestand zijn tegen hoge temperaturen zoals in een auto in de zon
•

Product mag niet beschadigen bij temperaturen tot 75ºC

•

Product moet bruikbaar blijven bij een temperatuur van 50ºC

b) Bestand zijn tegen extreme vorst
•

Onderdelen mogen niet scheuren of beschadigen bij een temperatuur van -40ºC

c) Bestand zijn tegen de meeste voorkomende vloeistoffen
•

Bestand zijn tegen koolzuurhoudende dranken, lichte oplosmiddelen e.d.

d) Bestand zijn tegen niet-agressieve schoonmaakmiddelen
e) Bestand zijn tegen lage druk zoals in een vliegtuig
•

Product mag niet beschadigen bij een druk van 0,2 BAR

5.3.Bestendig tegen gebruiksomgeving
a) Bestendig tegen zware trilling zijn
•

Product mag niet beschadigen bij het rijden over zeer oneffen wegdek zoals kinderkopjes

•

Product mag niet beschadigen tijdens transport zoals bijvoorbeeld in de kofferbak van
een auto

b) Bestand zijn tegen niet-gerichte schoppen of stoten
•

Onderdelen onder kniehoogte moeten een goede bestendigheid hebben tegen impactbelastingen.

•

Alle onderdelen moeten stootvast zijn

c) Bestendig tegen omvallen zijn
•

Bij omvallen mag het product niet beschadigen of ernstig bekrast raken

5.4.De omgeving niet nadelig beïnvloeden
a) Geen onprettige geur afscheiden
b) Zijn omgeving niet bevuilen
•

Smeermiddelen mogen niet loskomen van het product

•

Verven of coatings mogen niet afgeven
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5.5.Aanvaardbare milieu consequenties hebben
a) Geen giftige stoffen afscheiden bij gebruik
b) ...
c) (w) recyclebaar zijn
6. Afmetingen en gewicht
6.1.Afmetingen – gebruikstoestand
a) Kunnen keren in een winkelgangpad
•

Kunnen keren in een gangpad van 1500mm breed

b) Rechtuit door een standaard deur kunnen
•

Maximaal 70 cm breed

c) (w) Door de meeste fietser/auto-werende maatregelen kunnen
•

Eisen moeten uit de praktijk blijken

d) (w) Door het gangpad van een trein kunnen
•

...

6.2.Afmetingen – ingeklapt
a) In een kofferbak van een sedan passen
•

Ingeklapt maximaal 1100 x 600 x 400 mm

b) Rechtop kunnen staan
•

Ingeklapt moet er mogelijkheid zijn het product rechtop (ergens tegenaan) te zetten

c) (w) In het bagagerek van een trein passen
•

Zwaartepunt maximaal 300mm verwijderd van ieder punt om de lengte-as

•

Hoogte maximaal 300mm

d) (w) In een gangkast passen
•

Diepte maximaal 300mm

6.3.Gewicht
a) Maximaal zo zwaar zijn dat het grootste gedeelte van de doelgroep met rechte rug en
gebogen knieën het product op kan tillen.
•

...

b) (w) Maximaal zo zwaar zijn dat de doelgroep het aan de handvatten staand kan optillen.
•

...

7. Seriegrootte
7.1.Verwachte productie
a) In een serie gemaakt worden zo groot dat de ontwikkeling van het product rendabel kan zijn
•

Minimaal 2000-5000 stuks (overleg werkgever)

b) In batches gemaakt worden zo groot dat de ontwikkeling en productie financierbaar is
•

Maximaal 5000-10.000 stuks (overleg werkgever)

8. Productiefaciliteit
8.1. Productielocatie
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a) Produceerbaar zijn in een faciliteit in het verre oosten
•

Het product moet zonder supervisie ontwerper gebouwd kunnen worden

8.2.Productieproces
a) (w) Geen ongangbare productieprocessen vereisen
9. Productiekosten
9.1....
10.Testen
10.1.Normeringen en richtlijnen
a) Voldoen aan voor CE gestelde eisen
b) (w) Voldoen aan algemene eisen loophulpmiddelen
•

Voldoen aan EN 1985:1998

c) (w) Voldoen aan algemene eisen technische hulpmiddelen voor gehandicapten
•

Voldoen aan EN 12182:1999

d) (w) Voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen
•

Voldoen aan Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG

e) (w) Voldoen aan Keuringsvoorschriften voor Loophulpmiddelen
•

Voldoen aan ISO 9999: class 12 06

11.Ergonomie
11.1.Fysieke relaties
a) Afgestemde werkhoogten hebben op de specifieke fysieke eisen van de doelgroep
•

Duwhoogte +/-950 mm (http://www.dined.nl, 2007)

•

Zithoogte 580-640 mm (http://www.dined.nl, 2007)
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II.Karakters voor het Scenario Based Design
Trudy
Trudy is 58. Ze woonde eerst in een bovenwoning in zuid, maar door haar slechte knieën kon ze de trap niet
meer op. Door een gelukkig toeval konden ze een woning vinden met de slaapkamer op dezelfde verdieping.
In het rijtje wonen voornamelijk “bejaarden”. Een beetje wennen, maar je voelt je direct een stuk jonger
tussen die mensen. De woning ligt op loopafstand van de stad, maar Trudy gaat meestal met de bus. Omdat
ze niet zo ver kan lopen betekent twee keer 700 meter met de bus voor haar dat ze 3 winkels meer kan
bezoeken voordat ze uit moet rusten.
Grote boodschappen doet haar man op koopavond. Trudy kan slecht de zware tassen versjouwen.
Trudy baalt vaak van haar kniën, want ze voelt zich nog jong. Achter een rollator lopen is voor haar niet aan
de orde. Zo erg is het ook weer niet.
Karakteristieke dag: Met de bus naar de stad voor een boodschap en een supermarkt

Henriëtte
Henriëtte is “ergens in de zestig”. Maar naar eigen zeggen kan ze nog mee voor veertig. Behalve dan haar
astma. Die heeft ze al sinds ze een kind is. Ze heeft er in principe niet altijd last van, maar als ze zich moet
inspannen komt het vaak op. Op de golfbaan bijvoorbeeld, als ze door de rough heuvel op met haar golfkar
moet lopen. Dan hijgt ze na 50 meter al. Ook boodschappentassen en dergelijke naar de auto dragen kan
soms tegenvallen. Maar om dat op te lossen neemt ze gewoon altijd een karretje. Ook als ze alleen maar
voer voor de hond haalt. Die haalt ze dus altijd in de supermarkt. Ze geeft wel eens een boodschappentrolley
gehad. Maar dat “truttige” ding staat nu in de berging.
Karakteristieke dag: Met de auto naar de golf baan, waar ze 18 holes speelt en wat drinkt in het clubhuis

Kees
Kees is met de VUT. Zelf noemt hij het “Op tijd gestopt”. Keest heeft zijn eigen machinefabriek gehad en wilde
nog even van het leven genieten. Het is altijd goed met zijn bedrijf gegaan en daarom kon hij op zijn 57e het
bedrijf aan zijn zoon over doen. Omdat zijn zoon nu hard moet werken en zijn schoondochter vaak nacht- en
weekenddiensten draait, besteedt Kees veel tijd met zijn kleinzoon van 3. Ze gaan dan naar het strand of het
park. Kees neemt dan vaak veel mee. Vliegtuigjes, voetbal, vlieger, lunchpakket en, voor het geval dat, een
luier en een schone broek. Kees is nog heel fit. Hij neemt de duinovergang met zijn kleinzoon op de arm en
een grote tas spullen in de hand.
Karakteristieke dag: Met zijn kleinzoon naar het strand met de auto

Arie
Arie is gisteren 78 geworden. Hij is sinds een paar jaar weduwnaar en sindsdien heeft hij zich helemaal
gestort op het bridgen. Twee keer per week speelt hij wedstrijden. Hij drink dan graag een borrel in het
clubgebouw en maakt er een gezellige avond van.
Vorig jaar hebben zijn kinderen hem helpen verhuizen naar een aanleunwoning. Arie is heel zelfstandig en
kan goed voor zichzelf zorgen, maar de trap naar zijn bovenwoning werd steeds vaker een obstakel om de
deur uit te gaan. Arie oriënteert zich op een rollator. Niet omdat hij zonder omvalt, maar af en toe is een
beetje steun plezierig.
Karakteristieke dag: Het doen van een kleine boodschap in het winkelcentrum, een sociaal bezoek en een
middag op de bridgeclub.
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III.Kwantificering gebruik op basis van
scenario's
Trudy - Naar de stad met de bus

↓

Henriëtte – Dagje Golfen

↓

Kees – Dagje naar het strand

↓

Arie – Kleine boodschap, sociaal bezoek en bridgeclub

↓

Uitklappen

1

3

4

-

Inklappen

1

3

4

-

Voorttrekken

4

4

4

-

Optillen

2

4

8

-

Kleine hindernis nemen

8

4

4

8

Grote hindernis nemen

4

-

6

2

Zitten

4

10

-

8

Voortduwen

8

60

4

8

Steunen (lopend)

8

10

2

16

Remmen blokkeren/deblokkeren

4

30

6

18

In loopstand zetten

1

-

2

-

In shopstand zetten

1

-

2

-

Ander medium toevoegen/verwijderen

-

2

-

-

Ander medium laden/ontladen

-

72

-

-

Boodschappentas laden

15

-

1

8

Boodschappentas uitladen

1

-

1

8

Achterlaten

1

20

2

4
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Bij het virtueel doorlopen van de scenario's zijn een aantal problemen in het dagelijkse gebruik geconstateerd

Grote hindernissen
Sommige hindernissen kunnen een probleem veroorzaken bij gebruik van de Carry. Te denken valt aan
(rol)trappen, bussen, voetgangerssluizen en wegopbrekingen. Hoewel de gebruiker waarschijnlijk een groot
deel van het niet kunnen nemen van deze hindernissen zal accepteren als een inherent probleem aan het
product, mag het geen ergernispunt worden. Aan de andere kant zal de mogelijkheid grote hindernissen te
kunnen nemen bijdragen aan een positieve productbeleving.

Achterlaten
Er zijn gevallen bekend waarin aanverwante producten werden gestolen bij het achterlaten. Dit risico zal veel
groter worden naarmate het product waardevoller wordt en/of makkelijker mee te nemen is. Makkelijk
meenemen is een van de doelen van het product, dus een oplossing voor deze paradox is moeilijk te vinden

Duwhoogte
Om de Carry prettig voort te duwen is de anatomische ellebooghoogte de ideale hoogte. Om te steunen is
de vuisthoogte met gestrekte armen langs het lichaam de ideale hoogte. Gelet op het straatbeeld hebben veel
“vlotte” rollatorgebruikers de handvatten te hoog ingesteld voor een ideale steunhoogte. Waarschijnlijk om
bovenstaande reden dat het duwen makkelijker wordt bij een hogere instelling van de handvatten.

Gebruik in openbaar vervoer
Er is in het openbaar vervoer weinig ruimte om de Carry mee te nemen. In de trein moet het product op het
balkon worden gezet, en in de bus op de open plek bij de uitgang. Instappen via de normale ingang gaat
slecht.
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IV.Visuele brainstorm

40

V.Selectie uit de conceptschetsen
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VI.Samenvatting concepten ten behoeve van
keuze eindconcept
Concept I
Conceptbeschrijving:
Bagagetrolley welke in “shopstand” zijn lading
op een handzame hoogte brengt en een extra
steunwiel uitzet.
Algemeen:
Dit concept bevat een hoge “gadgetwaarde”.
Door de expliciete actie die bij de transformatie
in het product zit ziet het er geavanceerd uit.
Samengevat:
+

Boodschappen op hoogte

+

Weinig relatie met rollator

-

Weinig mogelijkheid tot zitje

-

Complex

-

Minder geschikt voor permanente steun

Concept II
Conceptbeschrijving:
Bagagetrolley welke in “shopstand”, door midel van
het neerklappen van de duw/trekbeugel veranderd
in een rollator met veel boodschappencapaciteit.
Algemeen:
Dit concept ligt vrij dicht bij de functionaliteit van
een rollator, maar combineert deze met een
bagagetrolley.
Samengevat:
+

Eenvoudige integratie van zitje

-

Boodschappen niet op hoogte

42

PVE
Kerneisen en afwijkpunten
M = mogelijkheid tot, I = Eventueel integreerbaar

1

2

Steun bieden bij lopen

M

M

Steun bieden bij stilstaan

M

M

(w)Zitmogelijkheid bieden

I (-)

+

De inhoud van een vouwkrat +
kunnen vervoeren

+

(w) Een kleuter vervoeren

I

+-

(w) Een bierkrat vervoeren

I

-

(w) Een golftas kunnen vervoeren

+

-

Inklappen

+

+-
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Conceptvergelijking
II

I

Zitten

Het meeste zitten komt voor is
Zitje slechts eenvoudig te integreren in
shopstand. Zitje eenvoudig te integreren loopstand. *
in shopstand

Voortduwen zonder
steunen

Duwhoogte te laag

Duwhoogte op goed niveau

Voortduwen met steunen

Steunhoogte op goed niveau

Steunhoogte te hoog

In shopstand zetten

Om in shopstand te zetten is weinig
Kost kracht. Beweging is intuïtief
kracht nodig. Beweging is echter weinig
intuïtief.

In loopstand zetten

Kost weinig kracht, beweging intuïtief

Kost weinig kracht, beweging intuitief.
Kans op abrupt einde beweging

Toevoegen/verwijderen
extra medium

Weinig toegevoegd nut. Eventueel
mogelijkheden voor kinderzitje

Veel mogelijkheden

Boodschappentas
laden/uitladen

Niet op werkhoogte

Op werkhoogte

Gewicht

Ongeveer 60% -75% van een
lichtgewicht buggy

Ongeveer 75% -90% van een
lichtgewicht buggy

Verkoopprijs (schatting)

200-250 €

250-300€

Ontwikkeling

Relatief eenvoudig. Aandacht zal
uitgaan naar schuif/klapmechanismen

Ingewikkelder. Door complexe
geometrie is optimalisering tijdrovend.
Kostprijs is moeilijker in de hand te
houden.

Productpositie

Te interpreteren als een hippe rollator.
Kan via de vertrouwde verkoopkanalen
worden gedistribueerd. Verder te
verkopen via tassenwinkels, ANWBwinkels en fietsenmakers

Relatie met rollator is klein.
Te verkopen in tassenwinkels, ANWBwinkels, babywinkels en
(buiten)sportwinkels
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*

Bij loskoppeling van uitklap- en liftmechanisme kan een zitje gerealiseerd worden met de
lading in lage stand.
Een zitje integreren bij een hoge stand van de lading heeft consequenties voor de
ladingscapaciteit en/of productstabiliteit.
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VII.Vormgevingsrichtingen eindconcept

46

VIII.Collage vormgevingskader doelgroep

47

IX.Presentatietekeningen eindconcept

48

49

X.Belangrijke (ergonomische) maten
prototype

50

XI.Foto's prototype

51
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