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Probleem & Oplossing:

Een groot deel van de mensheid krijgt op latere leeftijd te maken met slechtziendheid
(ouderdoms slechtziendheid, OSZ). Eén van de gevolgen van vermindering van het 
gezichtsvermogen kan afname in mobiliteit zijn. Om OSZ’ers een houvast te geven tijdens 
het navigeren, kunnen zij wellicht strategieën gebruiken van mensen die al vanaf jonge 
leeftijd met slechtziendheid hebben leren omgaan (juveniele slechtziendheid, JSZ) . 

Onderzoek:

Eén van de strategieën van JSZ’ers is het gebruik van zogeheten soundmarks: geluiden
die uniek zijn voor een bepaalde omgeving en daardoor bij de oriëntatie kunnen helpen. 
Wij willen onderzoeken welke geluiden voor JSZ’ers als goede soundmarks werken en 
hoe JSZ’ers deze gebruiken voor hun oriëntatie.

Implementatie & Toepassing:

Met de onderzoeksresultaten wordt een serious game gemaakt om OSZ’ers te leren deze
soundmarks voor hun oriëntatie toe te passen. Verder wordt er een applicatie ontwikkeld 
om soundmarks aan digitale kaarten toe te voegen. 
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