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kennis, methoden en technieken aan waarmee ze ergonomische producten kunnen realiseren.
Aanvullende informatie over productergonomie en informatie over de volgende twee delen van
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Beide
Producten hebben grote invloed op de kwaliteit van het leven van mensen, wat ontwerpers en
fabrikanten een grote verantwoordelijkheid geeft. Zij bepalen in welke mate de gebruikers een
boeken
zijn
geschreven
door
Brecht
Daams.
product nuttig, effectief, efficiënt, veilig en comfortabel kunnen gebruiken. Dit boek reikt hen

het boek is te vinden op www.productergonomie.info
Productergonomie
deel 1 is onderdeel van een serie van
drie boeken over productergonomie. In deel 1 worden kennis, methoden en technieken beschreven die ontwerpers
kunnen gebruiken bij het ontwerpen van ergonomische
producten.

Kortom: productergonomie is een goed leesbaar, leuk en
handig boek en een must voor elke ergonoom die zich bezig
houdt met productontwerp en/of gebruikersonderzoek!
Een leuke aanvulling op het boek is de site www.productergonomie.info. Hier vind je aanvullingen op het boek in de
vorm van links en voorbeelden, maar ook tips voor bijvoorbeeld het uitvoeren van gebruikersonderzoek.
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Het boek is vlot geschreven en de teksten worden ondersteund met uitgewerkte voorbeelden en toepasselijke
afbeeldingen en figuren. Er wordt uitgebreide informatie
“Productergonomie is een fraai handboek, goed bruikbaar voor ontwerpers. In het boek wordt een
gegeven
over ergonomie en productergonomie, ontwerpen
duidelijke relatie gelegd tussen ergonomie en productontwikkeling. Er wordt uitgebreide informatie
gegeven over gebruiksonderzoek, dat als belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen wordt benadrukt.
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is het gebruikersonderDr. Ir. Johan Molenbroek (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft, Voorzitter NVvE 2002-2011)
zoek.
Nut en noodzaak van gebruikersonderzoek, hoe dit
“Het boek Productergonomie is zeer helder geschreven met duidelijke illustraties. De voorbeelden zijn
aansprekend en de website is een welkome aanvulling. Hiermee staat productergonomie in één klap weer
kan
worden ingezet om te bepalen of de interactie tussen
in het heden.”
Ir. Jean-Paul Favié (docent Ergonomie, Fontys Hogeschool, opleiding Industrieel Product Ontwerpen)
gebruiker en product optimaal verloopt en verschillende
“De tekst is vlot en zeer verstaanbaar geschreven. De voorbeelden dragen bij
tot een beter inzicht. Voor mij was de link met ontwerpen zeker duidelijk.
methoden
en technieken worden door Daams gedetailleerd
Het belang van ergonomie bij het ontwerpproces komt alleszins voldoende
naar voren.”
beschreven.
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