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Samenvatting 
Dit onderzoeksrapport gaat over de vraag: “Welke invloed heeft de komst van Augmented Reality en 

Virtual Reality op de game industrie?” Hierbij is er onderzoek gedaan naar hoe de game industrie is 

ontstaan en wat ervoor gezorgd heeft dat AR en VR populair werden. Als laatste is er onderzoek 

gedaan naar welke invloed AR en VR hebben op de nieuwe generatie games. Op basis van deze 

deelvragen is er een conclusie getrokken over de invloed die AR en VR hebben op de game industrie. 

  



Inleiding 
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de vraag van het bedrijf waarbij ik stage loop. Zij ontwikkelen 

technologie voor zowel Virtual Reality en Augmented Reality. Zo vonden zij het heel erg interessant 

om te kijken hoe AR en VR door de jaren heen ontwikkeld zijn en welke invloed dit heeft gehad op 

de game industrie, omdat het bedrijf waarbij dit gemaakt is werkend is in de industrie. De 

onderzoeksopdracht was om informatie te krijgen over het ontstaan van AR  en VR, hoe deze 

ontwikkeld is en om hier eventueel een toekomstbeeld over te geven. 

De hoofdvraag voor dit onderzoek is: Welke invloed heeft de komst van Augmented Reality en 
Virtual Reality op de game industrie? Deze wordt beantwoord aan de hand van de volgende 
deelvragen: 
 

1. Hoe is de game industrie ooit begonnen? 
2. Wat zorgde ervoor dat Augmented Reality en Virtual Reality populair werden? 
3. Welke invloed heeft Augmented Reality en Virtual Reality op de technologische industrie? 

  
Na het beantwoorden van de volgende deelvragen zal er een conclusie volgen waarin alle informatie 
wordt geconcludeerd en de hoofdvraag wordt beantwoord. 

Methodes 
Dit onderzoek begon met het kijken naar de geschiedenis van de game industrie en wanneer 

Augmented Reality en Virtual Reality hier een deel van gingen uitmaken. Verder werd er gekeken 

wanneer AR en VR populair werden, in de zin van wanneer de dagelijkse gamer hier mee in 

aanraking kwam. Daarna werd er gekeken naar hoe deze technologieën door de jaren heen zijn 

ontwikkeld en welke invloed dit heeft gehad op de nieuwe generatie van games.  

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch. Het is begonnen met op het internet naar de 
verschillende vraagstukken te zoeken. Hierbij werd er op gelet dat er betrouwbare bronnen werden 
gebruikt waar geen meningen aan gebonden waren, maar alleen antwoorden werden voorgelegd 
die gebaseerd zijn op feiten.  
 
Onder andere is er gezocht naar de geschiedenis van zowel AR als VR. Hierbij is er ook gezocht naar 
wanneer in de geschiedenis deze hun populariteit kregen. Verder is er gezocht naar de invloed van 
AR en VR op de game industrie, op games, maar ook op het dagelijks leven van de consumenten van 
AR en VR. 
 

  



Resultaten 
De resultaten van dit onderzoek. Hier worden de deelvragen die er vooraf besproken zijn 
beantwoord. 

1. Hoe is de game industrie begonnen? 
Bij deze deelvraag wordt er gekeken naar hoe de game industrie ooit begonnen is en hoe deze is 

ontwikkeld door de tijd heen. Hier kijken we ook naar de geschiedenis van Augmented Reality en 

Virtual Reality. 

a. Begin van de Game Industrie 

Velen zien het begin van de industrie met de arcades, waarin je Donkey Kong kon spelen of Pac Man. 
Echter begon het maken van games niet voor entertainment, maar werden games gemaakt op 
academische basis. Games werden gemaakt om te laten zien wat de technologie van toen kon. 
 
Zo begon het allemaal in de jaren 1950, waar wetenschappers de allereerste videogame maakte om 
te laten zien wat de nieuwe technologie kon. Ze hadden een vorm van artificial intelligence gebouwd 
voor spellen als Tic-Tac-Toe en schaken. Dit was niet zozeer voor entertainment, maar om te laten 
zien wat voor intelligentie er in die tijd ontwikkeld kon worden. 
 
Pas in de jaren 1970 en 1980 werden games populair voor het grotere publiek. Zo kwamen er 
arcades, waar verschillende klassiekers als Pong en Donkey Kong te spelen waren. Rond deze tijd 
kwamen ook de allereerste game consoles uit, die thuis te gebruiken waren. 

b. De eerste thuis console 

In 1972 kwam Magnavox met de eerste thuis console, bruikbaar voor de dagelijkse mens, genaamd 

de Magnavox Odyssey. Een simplistisch apparaat nu, maar geavanceerd van de tijd van toen was een 

console die de mensen thuis aan hun televisie konden sluiten om games te spelen. Games werden 

niet meer gelimiteerd aan arcades, maar mensen konden nu ook thuis spellen spelen. 

Na de Odyssey volgde vele andere consoles (en verbeterde versies van de voorgangers): 

 

Voor betere kwaliteit van de evolutie van consoles: 

http://thevideogamesystems.blogspot.com/2011/05/from-first-to-latest-video-game-systems.html  

 

http://thevideogamesystems.blogspot.com/2011/05/from-first-to-latest-video-game-systems.html


c. De geschiedenis van Virtual Reality 

Om te beginnen met wat Virtual Reality is, Virtual Reality is het computer generen van een levende 

wereld doormiddel van 3D afbeeldingen waarmee geïnteracteerd kan worden door een echt lijkende 

manier (elektronische hulpmiddelen die kunnen interacteren met de computer, bijvoorbeeld een bril 

met controllers waarin sensoren zitten). 

Zoals bij de game industrie, bestond Virtual Reality al veel langer dan dat men denkt. In de jaren 

1962 kwam Morton Heilig met een prototype dat het begin van Virtual Reality wordt gezien. De 

Sensorama, waarin er films gekeken konden worden waarbij de zintuigen (zicht, hoor, ruik en gevoel) 

werden gestimuleerd. Hierbij kon de gebruiker dus geen eigen input geven, maar alleen ervaren. 

Verder kwam hij ook met het idee wat hij de Telesphere Mask noemde. Een bril die heel erg lijkt op 

de bekende VR brillen die wij nu gebruiken. Helaas is deze nooit gerealiseerd. 

   

Sensorama (1962)    Telesphere Mask (1960) 

In 1965 kwam Ivan Sutherland met de Ultimate Display, dit was een soort bril met twee schermen 

die voor een stereoscopisch beeld konden zorgen. De hardware hierin was in staat om virtuele 

werden te creëren maar ook te onderhouden. Verder was het mogelijk met deze bril om op een 

realistische wijze te interacteren met de objecten in de virtuele wereld. De blauwdrukken van deze 

bril heeft tot vandaag de dag nog steeds een kompasfunctie voor Virtual Reality bedrijven. 

In 1968 kwam Ivan Sutherland en Bob Sproull met “The Sword of Damocles”, de allereerste HMD 

(Head Mounted Display) apparaat die op een computer kon worden aangesloten in plaats van op 

een camera. 

Morton Heilig en Ivan Sutherland waren beide belangrijke personen in de grondlegging van Virtual 

Reality. 

Hoewel Virtual Reality al bestaat sinds de jaren 1950, werd Virtual Reality pas een ding in de game 

industrie eind jaren 2000. 



  

Ultimate Display (1965)    The Sword of Damocles (1968) 

d. De geschiedenis van Augmented Reality 

Hoewel Augmented Reality en Virtual heel anders zijn van elkaar (Virtual Reality = virtuele wereld, 

Augmented Reality = mix van de echte wereld met computer gegenereerde attributen) loopt de 

geschiedenis redelijk in elkaar over. Concepten voor het idee om de echte wereld te mixen met 

virtuele dingen werden ook benoemd door onder andere de grondleggers van VR. Ivan Sutherland 

zijn eerste HMD was dan ook een bril waar er ook doorheen gekeken kon worden, de gebruiker was 

niet volledig in een virtuele wereld, waardoor deze bril ook wel wordt gezien als een begin voor 

Augmented Reality. 

Pas in 1990 kreeg Augmented Reality zijn eigen term om de technologie te omschrijven (Virtual 

Reality kreeg zijn term pas in 1987) 

Augmented Reality werd pas gebruikt in de game industrie rond het jaar 2011, toen Nintendo als 

een van de eerste met AR-integratie in de 3DS kwam. Verder apps als Snapchat (2014) met 

gezichtsherkenning zorgde ervoor dat AR bekend werd voor het grote publiek.   



2. Wat zorgde ervoor dat Augmented Reality en Virtual Reality populair 

werden? 
Bij deze deelvraag wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van Virtual Reality en Augmented 

Reality en wanneer deze hun populariteit kregen.  

a. Virtual Reality 

Ondanks de vele ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden door de jaren heen werd Virtual Reality 

pas in 1990 bekend bij het grotere publiek. Hiervoor had vrijwel niemand nog gehoord van deze 

technologie, hoewel NASA in deze tijd wel uitgevonden had hoe robots aangestuurd konden worden 

doormiddel van Virtual Reality. Toch werd Virtual Reality pas bekend in 1990. 

Een bedrijf genaamd Virtuality presenteerde in dit jaar zijn ontwikkelde systeem hiermee. Dit trok de 

aandacht van het grote publiek en zorgde ervoor dat dit systeem een enorm succes werd. 

 

Virtuality kwam in vele verschillende uitvoeringen met Realtime (<50ms lag), stereoscopische zicht, joysticks en voorzien 

van netwerkunits voor multiplayer-gaming. 

Ondanks het succes van Virtuality bleef Virtual Reality toch iets dat meer werd gebruikt in het leger 
en medische wereld.  
 
Pas in 2012 kwam er succes voor Virtual Reality binnen de game industrie. Een Kickstarter (een geld 
verzamel manier) waar de 18 jaar oude Lucky Palmer een campagne startte voor een VR-bril. Zijn 
doel van 250.000 dollar werd in vier uur behaald en uiteindelijk eindige de campagne met een 
bedrag van 2.4 miljoen dollars. Dit liet zien dat het publiek graag deze nieuwe technologie wilde 
ondersteunen om deze uiteindelijk te kunnen ervaren. 
 
In 2013 kwam hij met het nieuwe prototype uit, genaamd de Oculus Rift. Hoewel de Oculus Rift voor 
het grote publiek niet de allereerste Virtual Reality experience was, wat namelijk de gefaalde 
Nintendo Virtual Boy van 1995 was, wordt de Oculus Rift wel gezien als grondlegger van Virtual 
Reality van de 21e eeuw. De Oculus Rift was één van de eerste VR-headsets die stereoscopische 
afbeeldingen, stereo sound en motion- tracking sensors bezat. Het scherm (de bril) die de speler 
voor zijn ogen had kon dan ook een field of view geven van 110 graden. 
 
Al snel werd Oculus overgenomen door Facebook voor maar liefst 2 miljard dollar. 
  
Door dit fenomeen (ook met hoeveel er mee te verdienen was) realiseerde de Tech wereld zich in 
2014 om mee te gaan in de Virtual Reality stroom. Onder andere Google met de Cardboards, 



Samsung met de Samsung Gear VR en Sony met Project Morpheus (nu de Playstation VR) werden 
aangekondigd. 
 
Vanaf 2014 zijn de grootste bedrijven bezig met VR en AR brillen en komen er steeds meer VR 
specifieke bedrijven tevoorschijn binnen de industrie. 
 
In 2015 kwam de HTC Vive uit, gemaakt door HTC en Valve Corporation. De headset gebruikt ander 
soort technologie dan de Oculus, waarbij de Vive ‘room scale’ tracking technologie gebruikt, die dus 
een virtuele 3d space maakt waarin de speler kan bewegen met controllers die ervoor zorgen dat de 
speler kan interacteren met de wereld. De 3D space wordt gecreëerd met de Vive Base Stations, 
twee zwarte blokjes die een virtuele space maken. De Vive-tracker die in de headset en controllers 
zitten staan hiermee in verbinding zodat de blokjes kunnen zeggen waar de speler is. 
 
De HTC Vive en Oculus Rift lijken in wat ze kunnen ontzettend op elkaar. Qua mogelijkheden staan 
ze bijna gelijk. Hoewel beide andere manieren gebruiken van bijvoorbeeld tracking, leveren ze beide 
nauwkeurige resultaten. Toch blijkt de HTC Vive populairder is onder de gamers, en dit heeft alles te 
maken met support.  
 
De HTC Vive heeft official SteamVR Support (Steam en de Vive beide van Valve). Een bekend 
platform voor de pc gamers en de pc game community is dan ook Steam. Steam kan dan ook wel 
gezien worden als de primaire retailer van games hedendaags, wat heel gunstig is voor de Vive. De 
community is al te vinden op het platform van de spellen die te spelen zijn op de Vive, waardoor de 
stap voor gamers veel kleiner wordt. 
 
Een andere VR-apparaat dat heel toegankelijk is voor de gamers is de Playstation VR, een bril 
gemaakt specifiek voor de Playstation. Waar de Oculus Rift en de HTC Vive strijden voor dezelfde 
markt (pc) pakt Sony een compleet andere route en probeert de markt van de console gamers te 
grijpen.  

a. Augmented Reality  

Sinds de komst van de mobiele telefoons is Augmented Reality extreem gegroeid in zijn populariteit. 
Sinds kort zijn er apps beschikbaar waar AR in is geïmplementeerd. Denk aan bijvoorbeeld Pokémon 
Go (2016), een app die de appstores overnam. Pokémon Go was ontzettend populair onder de AR-
apps, met meer dan 100 miljoen downloads. 
 
Pokémon Go is een Pokémon spel, waarbij je wandelt en Pokémon ’s tegenkomt door de camera van 
je telefoon. Dit deed Pokémon doormiddel van dus de camera, een gyroscoop (rotatie en hoekgraad 
wordt hiermee berekend), een klok en een GPS, om zo location-based AR te creëren. 
 
Pokémon Go liet onder andere zien dat AR te gebruiken was in games, voor Pokémon Go kwam het 
nog niet veel voor. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de vraag en de maak naar AR enorm is gaan 
stijgen. Mensen wilden meer AR en bedrijven gingen investeren in AR.  
 
Een ander voorbeeld van AR is Zombies, Run! Een spel waarbij de speler op avonturen gaat tijdens 
het rennen. Dit spel is dus niet visueel, maar geheel op geluid. Muziek en verhaallijnen worden 
verteld terwijl je wegrend van de zombie attack op de stad, waarbij je verschillende missies hebt die 
je kan halen doormiddel van lopen en rennen (een fitnesapp met een verhaallijn).  
 
AR op het moment is voornamelijk te gebruiken via de mobiele apparaten, hoewel er ook speciale 
AR devices bestaan. Denk hierbij aan de Microsoft HoloLens. Een doorzichtige bril waar je doorheen 
kijkt, die spellen projecteert op de bril, waardoor het lijkt alsof ze in de echte wereld staan.  
 



(De HoloLens valt ook onder Mixed Reality, waarbij de realiteit met de virtuele realiteit gemixt wordt. 
Het is een beetje van AR en MR in één, waarbij je door een bril kijkt die een nieuwe realiteit creëert, 
maar waar je toch doorheen kan kijken zodat je de echte wereld ook nog kan zien.) 

b. Populariteit 

Virtual Reality 

Er zijn twee grote redenen waarom Virtual Reality zoveel populairder is geworden door de jaren 

heen, namelijk aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. 

De mogelijkheid om een achtbaan te rijden of te surfen in Hawaii of een berg te beklimmen in 

Bangladesh zonder dat daar tijd of geld in gestoken hoeft te worden is heel aantrekkelijk voor de 

consument. Niet alleen dat maar ook de mogelijkheid te hebben om naar een compleet andere 

wereld te gaan van films en games en hierbij een interactieve ervaring te hebben is waar de 

consumenten voor vallen. De mogelijkheden met VR zijn eindeloos. 

Verder is de VR-technologie nu toegankelijker dan ooit tevoren. Vele VR-headsets zijn te gebruiken 

op apparatuur dat wij al bezitten. Denk hierbij aan een Playstation of PC (vooral de gamers hebben 

hierbij kwaliteit apparaten die dit aankunnen) maar ook de smartphones die je in cardboard houders 

kan stoppen. Voor minder dan 100 euro is het al mogelijk om de VR-ervaring te beleven. 

 

Verder omdat de vraag voor Virtual Reality zo hoog is, verlagen de prijzen, waardoor de dagelijkse 

gebruiker eerder Virtual Reality voor hun zelf kunnen aanschaffen (wat uiteindelijk ook weer leidt 

tot meer winst voor de bedrijven die de software en hardware maken). 

Augmented Reality 

Dezelfde redenen van de populariteit van Virtual Reality gelden eigenlijk ook voor Augmented 

Reality, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid, maar ook integratie heeft met de populariteit van AR 

te maken. 

AR wordt veel gebruikt door bedrijven om de ervaringen van hun gebruikers te verbeteren. Zo zijn er 

bijvoorbeeld museums die met AR werken om zo de gebruiker op een speelse wijze meer te laten 

leren over bepaalde dingen. 



 
 
De toegankelijkheid van AR is dan ook heel groot. Zo kan bijna iedereen met een smartphone (van 
de laatste paar jaar) een AR-ervaring beleven doormiddel van de camera. Niet alleen spellen maar 
ook bijvoorbeeld wegwijs apps gebruiken Augmented Reality (Google Maps). Of shop apps als Ikea 
Place App. 
 
Verder wordt AR ook toegepast in bijvoorbeeld de nieuwste auto’s. Vele van deze auto’s hebben 
“head-up” displays, waar de bestuurder de snelheid, gps-routes en andere informatie over de auto 
kunnen zien. Met een AR-bril kan deze technologie nog veel verder, door de informatie die de 
gebruiker nodig heeft op de bril te projecteren, waar je ook maar kijkt. 

 

Ook door ARKit en ARCore is de populariteit van Augmented Reality gestegen, wat gemaakt is door 

Google en Apple. Hierdoor is het mogelijk voor iedereen om AR-apps te maken, wat betekent dat 

software developers AR in bestaande apps kunnen bouwen en nieuwe apps kunnen maken met AR-

features.  

AR wordt door vele bedrijven al geïntegreerd in hun software, denk hierbij bijvoorbeeld aan iets 

simpels als de QR-codes of hoe Amazon een AR-view heeft van zijn producten. 



Augmented Reality, een technologie die niet snel zal verdwijnen in het dagelijkse gebruik van 

elektronische apparaten.   

c. Voorbeelden van AR en VR 

 

  
De HoloLens https://www.intellectsoft.net/blog/microsoft-hololens-usage-in-construction/  

 

  
Pokémon Go AR https://pokemongolive.com/en/post/arplus/  

 

 
HTC Vive VR https://www.trillmag.com/27076/gaming/guitar-hero-lightsabers-check-beat-saber-new-vr-game/  

  

https://www.intellectsoft.net/blog/microsoft-hololens-usage-in-construction/
https://pokemongolive.com/en/post/arplus/
https://www.trillmag.com/27076/gaming/guitar-hero-lightsabers-check-beat-saber-new-vr-game/


3. Welke invloed heeft Augmented Reality en Virtual Reality op de 

nieuwe generatie games 
Bij deze deelvraag beantwoorden we de vraag welke invloed AR en VR zullen gaan hebben op de 
nieuwe generatie games en wordt er ook gekeken naar invloeden buiten de game industrie. 

a. Virtual Reality 

Hoewel Virtual Reality wat betreft Augmented Reality veel verder is in het proces van het ontdekken 

van de technologie is het nog lang niet ‘klaar’. De eerste golf van VR-headsets kwamen uit in 2016 

voor het grote publiek. De Oculus Rift en de HTC Vive waren leiders hiervan. Hoewel dit alweer zo’n 

twee jaar geleden is, heeft de pc VR hardware stilgestaan met het ontwikkelen. In plaats van de 

hardware is de software aangepakt om de VR-ervaring te verbeteren.  

Zo door de jaren heen is het van VR-prototypes waarin je in een kamer kon rondkijken gegaan naar 

interactieve onlinewerelden waarin spelers gamen op basis van de headset. Eerst zat je met een bril 

op en kon je rondkijken en nu is het mogelijk bij vele headsets doormiddel van controllers te 

interacteren met de wereld. Hoewel het ‘normale’ gamen voor een scherm ervoor kan zorgen dat 

een speler zich emotioneel gebonden voelt aan de gamewereld en characters, levert VR een hele 

andere ervaring, doordat het voor de speler die de bril op heeft het de realiteit wordt waarin hij zich 

bevindt. De speler voelt zich meer als toeschouwer van een spel en voelt zich verantwoordelijk voor 

wat er gebeurt (omdat ze gesimuleerd worden als een persoon in de scene).  

De grote vragers binnen de game industrie voor VR zijn de developers van het horrorgenre. Game 

developers proberen al enige tijd samen met bekende horror filmmakers horror games te maken 

waarin de speler zich volledig kan immersen in niet alleen het verhaal van de game, maar ook de 

setting van het spel, waar het verhaal zich in afspeelt.  

Niet alleen horrorfilms, maar meerdere filmgenres zijn geïnteresseerd in het maken van filmverhalen 

in VR-games, waarbij de speler zijn eigen plot kan volgen, waardoor het daadwerkelijk lijkt of een 

speler het verhaal maakt en ervaart. 

De toekomst van de nieuwe generatie games zijn grotere open wereld games, met story lines en 

verschillende keuzes die de speler kan maken om zo zijn eigen verhaal te creëren. Als we kijken naar 

alleen al het afgelopen jaar alleen zien we dat de grote bedrijven ook steeds grotere games maken 

met meer mogelijkheden voor de spelers dan ooit tevoren. Het is een kwestie van tijd voordat deze 

games ook te bespelen zijn in VR. Kijk bijvoorbeeld naar games als Detroit: Become Human, een spel 

waarin iedere actie van de speler kan leiden tot een ander einde. Combineer dit met VR en de speler 

speelt zijn eigen verhaal in een andere realiteit. 

Een probleem hiervan is dat er bij Virtual Reality gezondheidsproblemen kunnen voorkomen als er 

te lang wordt gespeeld, zoals motion sickness en hoofdpijn. De games die het grote publiek trekken 

zijn vaak ontzettend groot, wat dus lastig is om lang te spelen in VR. Dit is iets waar de technologie 

verbeterd moet worden om ervoor te zorgen dat VR gebruikt zal worden door het grotere publiek 

voor langere tijd, dan dat er zoals nu een kleine minigame wordt gespeeld dat maar even duurt om 

te laten zien hoe ‘gaaf’ de technologie is. 



Buiten de game industrie 

VR wordt gezien als een toevoeging voor de gebruiker zijn ervaring. Vele bedrijven willen graag 

Virtual Reality gebruiken om zo consumenten binnen te slepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

ontwikkeling dat als je op een huis koop website bent met een VR-bril op, dat je dan rond de huizen 

kan lopen waarin je eventueel geïnteresseerd bent. Of dat je je eigen huis kan bekijken in VR, en 

deze kan verbouwen om het resultaat te kunnen zien, allemaal vanuit het comfort van je eigen huis.  

Dit is een enkel voorbeeld van de nieuwe manier van marketing met behulp van VR.  

Bedrijven als Apple en Facebook denken dan ook dat VR (en ook AR) snel de fysieke manier van 

consumeren zullen overnemen. De manier van kopen, de manier van communiceren en de manier 

waarop wij media consumeren zal volgens hun in de toekomst via deze technologie plaatsvinden. 

Game systemen, telefoons en televisies zullen volgens hun verdwijnen naar alleen apps op headsets. 

In de toekomst zien zij iedereen met accessoires die de virtuele realiteit kunnen creëren rondlopen. 

De realiteit waarin de consumenten zullen leven zal gestuurd, geregeld en gelimiteerd worden door 

de grote technologie bedrijven.  

b. Augmented Reality 

Augmented Reality zal waarschijnlijk mobiel blijven. Dit komt onder andere omdat dit makkelijk 

toegangbaar is voor het grote publiek en doordat er nog geen publieke headset technologie is. Een 

voorbeeld van een product hierbij is de Google Glasses, die niet aansloeg bij het grote publiek met 

name door de weinige mogelijkheden en doordat deze heel duur was. Hierdoor zijn vele bedrijven 

terughoudend op het idee om brillen te maken voor AR. 

De wereld wacht op een breakthrough AR-headset. Hoewel de HoloLens een ontzettend goed stuk 

technologie is zitten er veel nadelen aan. Ten eerste is het ontzettend duur (3000 dollar) en heeft 

het een gelimiteerd field of view met een onnauwkeurige input. Het zal jaren duren voordat er een 

betaalbare AR-headset op de markt komt voor de dagelijkse gebruiker die immersive zal voelen voor 

zowel input als output. Totdat deze op de markt komt zullen veel developers bezig zijn met de basis 

mogelijkheden, interfaces en hoe er geïnteracteerd wordt binnen de AR experience, op dezelfde 

manier als VR developers hebben geleerd hoe ze dit moesten doen voor VR. 

Verder zal de technologie van AR gepaard gaan met de development van AI en location-based 

services. Doormiddel van AI die de data lezen en interpreteren en de ontwikkeling van location-

based technologie zal ervoor zorgen dat Augmented Reality meer zal plaatsvinden in het dagelijks 

leven, omdat de locatie van de Augmented Reality modellen accurater zullen zijn totdat het 1 op 1 is 

met de echte wereld (en stabiel is). Denk hierbij bijvoorbeeld aan adverteerders die om ons heen 

virtuele advertenties kunnen plaatsen, waarbij de gebruiker iets gelijk kan kopen.  

Aaron Shaprio, CEO van digital experience en marketing agency Huge zegt dan ook: 

"People aren't using AR for the sake of AR, they're using it because they have a problem to solve. 

Companies have to determine, 'Am I using AR to solve a problem or is it just a gimmick?' We're past 

the days where AR gets good buzz for being AR, so it's got to be a genuine use case to justify using 

it." 

AR zal afnemen in de toekomst als iets dat ‘leuk’ is om te doen, maar zal iets worden waar we in het 

dagelijks leven gebruik van zullen maken om doormiddel van technologie problemen op te lossen.  

https://www.hugeinc.com/


Game industrie 

Als we game gericht gaan kijken naar de invloed van Augmented Reality, zien we dat veel games 

worden omgebouwd naar een manier waar zowel VR als AR toepasbaar zullen zijn. Vele bekende PC 

en console games zijn onderweg naar de mobiele industrie, waarbij AR en VR geïntegreerd worden. 

Steeds meer spellen van de volgende generaties zullen AR-ervaringen beschikken via de mobiel. 

 

 

  



Conclusie 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek was: Welke invloed heeft de komst van Augmented Reality 

en Virtual Reality op de game industrie? 

Zowel Virtual Reality als Augmented Reality zijn technologieën die pas de laatste paar jaar met 

enorme sprongen ontwikkeld zijn. Hoewel de allereerste stappen en prototypes van zowel VR als AR 

zo’n 50 jaar geleden begonnen, zien we pas vanaf de jaren 2010 toegankelijkheid tot deze 

technologie voor het grotere publiek. 

De Oculus Rift, één van de eerste brillen met grote populariteit, liet zien dat Virtual Reality iets was 

dat de consumenten wilden zien ontwikkelen, door de hoeveelheid geld die dit project bij elkaar 

heeft weten te verzamelen. Eveneens voor Augmented Reality was dit Pokémon Go, die meer dan 

100 miljoen downloads wist te behalen. Beide technologieën begonnen hun populariteit te krijgen 

en de vraag hierna begon te groeien. 

Met name heeft Virtual Reality grote invloed gehad op de game industrie. Een nieuwe manier van 

gamen werd geïntroduceerd waarbij de speler in een virtuele wereld terecht kwam met de 

mogelijkheid om zelf de speler te kunnen besturen met zicht. Ook de interactie die Virtual Reality 

levert aan de consument zorgde voor een compleet nieuwe ervaring, waarbij de speler zich helemaal 

kon inleven in een nieuwe wereld. 

Niet alleen de game industrie profiteerde van de komst van Virtual Reality, maar ook bedrijven 

begonnen Virtual Reality te gebruiken voor het consumeren. De fysieke manier van consumeren zal 

veranderen naar een digitale manier, waar onder andere Virtual Reality een grote rol zal spelen. 

Omdat Augmented Reality nog in de kinderschoenen staat, met een kleine toegankelijkheid (dure 

apparaten en te weinig software) heeft Augmented Reality tot nu toe nog weinig invloed gehad op 

de game industrie. Het heeft ogen geopend met de mogelijkheden van onder andere mobiele 

apparaten en het gamen erop (met name door Pokémon Go), toch blijft er nog veel te ontwikkelen. 

Ook omdat Augmented Reality lastig te combineren is met Pc’s en consoles (doormiddel van weinig 

dure headsets) zien we in de dichtbije toekomst van Augmented Reality alleen ontwikkelingen op de 

mobiele apparaten. In ieder geval tot de tijd dat de Augmented headsets voor prijzen die 

consumenten kunnen betalen uitkomen. 

Augmented Reality heeft vooral invloed op het verbeteren van het dagelijks leven van de mens in 

plaats van alleen entertainment. Hulpmiddelen als Auto GPS en het gebruik van Augmented Reality 

voor informatie (zoals in de museums) vindt met name plaats. 

Dus om de vraag te beantwoorden, welke invloed heeft de komst van AR en VR op de game industrie? 

Zij hebben vooral een nieuwe kijk gegeven op het spelen en ervaren van games en de manier hoe zij 

de ervaring echter kunnen maken door de consument te verplaatsen in een wereld die zowel 

helemaal virtueel is als de echte wereld met virtuele elementen. 
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Aanbevelingen 
Interessant om na dit onderzoek te kijken naar future trends van zowel Augmented Reality als 

Virtual Reality. Hier een aantal linkjes die naar stukken over future trends verwijzen. 

Augmented Reality: 

https://mobidev.biz/blog/augmented-reality-future-trends-2018-2020  

Virtual Reality: 

https://www.virtualrealityexp.co.uk/virtual-reality-future-trends/  

https://www.roadtovr.com/10-projects-that-have-us-excited-about-the-next-gen-vr-ar/  

 

Ook ‘The Ultimate Display’ van Ivan E. Sutherland is heel interessant om te lezen. Een uiteenzetting 

voor een concept wat de realiteit zodanig kan simuleren dat de gebruiker niet meer weet wat echt is 

en wat niet.  

Link: https://vrwebwinkel.nl/wp-content/uploads/2017/09/Sutherland-The-Ultimate-Display.pdf  

https://mobidev.biz/blog/augmented-reality-future-trends-2018-2020
https://www.virtualrealityexp.co.uk/virtual-reality-future-trends/
https://www.roadtovr.com/10-projects-that-have-us-excited-about-the-next-gen-vr-ar/
https://vrwebwinkel.nl/wp-content/uploads/2017/09/Sutherland-The-Ultimate-Display.pdf

