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Abstract 

 

Background. Sexual health is more than the absence of disease and infection, it is about a 

state of physical, emotional, and social wellbeing in relationship to sexuality. High risk 

adolescents (ethnical minorities and adolescents with low social economical positions) are the 

most vulnerable when it comes to different aspects that are an influence on sexual health. The 

nationwide available Sense program offers sexual aids for adolescents under the age of 25, 

with the use of eHealth technology.  

Goal. The goal of this research is to develop the primary and secondary Persona’s and 

matching use-case scenarios for the potential SMS service and virtual coaching for sexual 

education and/or prevention. Persona’s and use-case scenarios are used to develop technology 

that optimally fits the behavior and lifestyle of high risk adolescents, with the goal to improve 

the implementation and adoption of new technology. 

Method. Analysis of transcripts of four focus groups of high risk adolescents (n=39), 

literature and complementary questionnaires are used to develop the Persona’s and use-case 

scenarios’. This process is a part of the pre-design phase of the CeHRes (Center for eHealth 

Research) roadmap. During this phase, needs and requirements of the potential users are 

translated into concrete scenarios.  

Results. Ethnicity plays a major part in the primary Persona, and religion in the secondary 

Persona. Some of the important requirements that recur in both Persona’s and use-case 

scenarios for the use of SMS service and virtual coaching are that the application has to be: 

anonymous, reliable, legitimate, interactive, professional, attractive, accessible via a 

smartphone, simple, clear and quick in communication, and free of charge. 

Discussion. It is of cultural and gender dependence whether high risk adolescents can talk 

about sexuality and which information is desired. The choice between virtual coaching and 

SMS service to ask questions anonymously depends on the available technology.  

Conclusion. High risk adolescents have a positive attitude towards virtual coaching and SMS 

service, when it comes to asking questions about sex, love, and relationships. Important to 

note is that adolescents prefer to choose their own preferences and settings, and they 

experience communication via such services as if they talk to a “real” caregiver/person. 
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Samenvatting 

 

Achtergrond. Seksuele gezondheid is meer dan alleen het wegblijven van ziektes en 

infecties, het is onder andere een staat van fysiek, emotioneel, en sociaal welzijn in relatie tot 

seksualiteit. Hoog risico jongeren (etnische minderheden en jongeren met een laag sociaal 

economische status) zijn het meest kwetsbaar als het gaat om verschillende aspecten die van 

invloed zijn op seksuele gezondheid. Het landelijk beschikbare Sense programma biedt 

aanvullende seksuele hulpverlening aan jongeren onder de 25, onder andere met behulp van 

eHealth technologie.  

Doel. Doel van dit onderzoek is om primaire en secundaire Persona’s te ontwikkelen en 

bijpassende gebruiksscenario’s op te stellen voor het potentiële gebruik van SMS service en 

virtual coaching voor seksuele voorlichting en/of preventie. Persona’s en gebruiksscenario’s 

worden gebruikt om technologie te ontwerpen die passend is bij het gedrag en de leefstijl van 

hoog risico jongeren met als doel de implementatie en adoptie van nieuwe technologie beter 

te laten verlopen.  

Methode. De Persona’s en gebruiksscenario’s worden ontworpen met behulp van de analyse 

van transcripts van vier focusgroepen onder hoog risico jongeren (n=39), literatuur en 

aanvullende vragenlijsten data. Persona’s en gebruiksscenario’s zijn onderdeel van de ‘pre-

design’ fase van de CeHRes (Center for eHealth Research) roadmap. Tijdens deze fase 

worden behoeftes en wensen van de gebruikersgroep vertaald naar concrete ontwerp 

scenario’s.  

Resultaten. Bij de primaire Persona speelt etniciteit een grote rol en bij de secundaire Persona 

geloofsovertuiging. Belangrijke vereisten die in de Persona’s en gebruiksscenario’s terug 

komen bij het gebruik maken van virtual coaching en SMS service door de risicogroep zijn 

onder andere: anonimiteit, betrouwbaarheid, legitimiteit, aantrekkelijkheid, professionaliteit, 

interactiviteit, toegankelijkheid via een mobiele telefoon, de eenvoud, duidelijkheid en 

snelheid van de communicatie, en alles dient kosteloos te worden aangeboden. 

Discussie. Het is cultuur en geslacht afhankelijk of er over seksualiteit gesproken kan worden 

en wat hoog risico jongeren willen weten. Afhankelijk van de beschikbare technologie is er de 

keuze tussen virtual coaching en SMS service om anoniem vragen te stellen over seksualiteit. 

Conclusie. Hoog risico jongeren staan positief tegenover virtual coaching en SMS service als 

het gaat om vragen stellen over seks, liefde en relaties. Belangrijk hierbij is, dat jongeren 

voorkeuren en instellingen van de toepassing zelf kunnen kiezen, en dat de jongeren diegene 

met wie er gecommuniceerd wordt via zo een service als “echt” persoon ervaren. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Jongeren en seksuele gezondheid 

 

Zet de tv aan, kijk op internet, luister naar muziek en ervaar hoe via verschillende media 

kanalen seks wordt verheerlijkt en gepropagandeerd. De expliciete en gemakkelijke manier 

waarop beroemdheden en bekende personen op verschillende manieren veel uitingen doen 

over seks, staan haaks op de verschillende problemen die jongeren tegen komen als het gaat 

over communicatie en ontwikkeling op het gebied van seksuele gezondheid (Vanwesenbeeck 

et al., 2003). Seksuele gezondheid heeft niet alleen te maken met de minder positieve aspecten 

ervan, zoals ongewenste zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en 

HIV, maar juist ook met het verrijken van seksueel genot, terwijl ongewenste zaken worden 

voorkomen (Aggleton & Campbell, 2000). Het is een balans tussen diverse kwaliteiten en het 

gaat over meer dan alleen de afwezigheid van ongewenste kwaliteiten. Het wegblijven van 

deze ongewenste zaken (ongewenste zwangerschap, SOA’s en HIV) spelen wel een 

belangrijke rol voor het verkrijgen van die balans.  

 Daarnaast lijkt seksualiteit niet alleen verbonden te zijn met hoe een individu uiting 

geeft aan zijn of haar eigen behoeftes, weerbaarheid en identiteit (Aggleton & Campbell, 

2000), maar staat het ervaren van seksueel genot ook in relatie tot preventie van ongewenste 

zwangerschappen, SOA’s en HIV. Zo blijkt, dat een groot aantal vrouwen en mannen 

verminderd genot ervaren door condoom gebruik, wat leidt tot onbeschermd seksueel contact 

(Fortenberry, 2013). Seksualiteit en seksuele gezondheid staan in relatie tot elkaar, deze 

relatie wordt weergegeven in de volgende definitie van seksuele gezondheid:  

 

’Het is een staat van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit. 

Het is niet alleen de afwezigheid van ziekte, stoornissen of ongemakken. Seksuele gezondheid 

vereist een positieve en respectvolle benadering tot seksualiteit en seksuele relaties, met 

daarnaast de mogelijkheid tot prettige en veilige seksuele ervaringen, vrij van dwang, 

discriminatie en geweld’’ (World Health Organisation, 2002). 

Een lijst aan eisen en wensen die in de praktijk niet altijd tot uiting komen. Zo blijkt dat het 

aantal ongewenste zwangerschappen sinds 2004 niet afneemt, 65% van de zwangere 

tienermeiden,15 – 19 jaar, kiest voor een abortus, waarbij de grootste risicogroep Antilliaanse 

en Surinaamse tienermeiden zijn (“Landelijke abortusregistratie (LAR) | Rutgers WPF,” 

2013). Het aantal Nederlanders met een SOA stijgt vooralsnog (Trienekens et al., 2012), met 



 

9 
 

als koploper chlamydia dat het meest wordt gevonden bij zowel heteroseksuele mannen als 

vrouwen onder de 25 gevolgd door gonorroe. Het aantal personen met HIV is licht afgenomen 

(Soetens et al., 2013). Risicogroepen; etnische minderheden en jongeren met laag sociaal 

economische status zijn het meest kwetsbaar als het gaat om deze verschillende aspecten die 

van invloed zijn op de seksuele gezondheid (Kulyk, den Daas, Boom, David, & Gemert-

Pijnen, 2014). In Nederland komen de meeste etnische minderheden van jongeren uit de vier 

grootste migranten groepen: Turkije, Suriname, Marokko en de Nederlandse Antillen (de 

Graaf, Kruijer, van Acker, & Meijer, 2012).  

 Naast verhoogd risico op SOA’s of een ongewenste zwangerschap, stijgt ook de 

hoeveelheid jongeren, die op jonge leeftijd (gemiddeld 14 jaar en 2 maanden) voor het eerst 

seksuele gemeenschap hebben (Vanwesenbeeck et al., 2003). Jongeren die seksuele 

gemeenschap hebben vóór het 16
e
 levensjaar vertonen meer risicogedrag, inclusief het hebben 

van meer seksuele partners dan oudere tieners. Onderzoek geeft aan dat deze jongeren 

verhoogd risico lopen om slechter te presteren op sociaal, economisch en educatief gebied en 

meer gezondheidsproblemen ervaren zoals onvruchtbaarheid door vaginale infecties, 

ongewenste zwangerschap, HIV infectie enzovoorts. (Burack, 2000; Donovan, 1990).  

 In de praktijk blijkt dat seksuele voorlichting te laat wordt gegeven, dit heeft te maken 

met de jonge leeftijd waarop jongeren al seksueel actief kunnen zijn. Veel jongeren krijgen de 

eerste seksuele voorlichting, nadat zij seksueel actief zijn geweest, terwijl het krijgen van 

voorlichting juist vóór de eerste seksuele ervaring plaats moet vinden (Aggleton & Campbell, 

2000). Deze verhoogde kwetsbaarheid onder de jeugd en etnische minderheden vraagt om een 

interventie gericht op deze groepen.  

 

1.2 Jongeren als risicogroep 

 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder snel onbeschermde gemeenschap hebben als ze 

beschikken over verschillende sociale vaardigheden en de kennis die hen helpt om te gaan 

met romantische en seksuele relaties (Schaalma, Abraham, Gillmore, & Kok, 2004). Het 

aanleren van deze vaardigheden en kennis is per risicogroep verschillend. Dit geeft aan dat die 

diverse risicogroepen verschillende combinaties van interventies nodig hebben om hun gedrag 

op het gebied van seksuele gezondheid te verbeteren (Schaalma et al., 2004).  

 Etniciteit speelt een rol doordat deze geassocieerd wordt met fundamentele 

determinanten van gezondheid, zoals armoede en het al of niet gebruik maken van de 

gezondheidszorg. Ook de culturele achtergrond van een persoon is sterk van invloed op 
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seksuele attitudes, gedrag en keuze van de seksuele partner (Fenton, Johnson, & Nicoll, 

1997). De rol van etniciteit speelt volgens Connell et al. (2004) een minder grote rol in de 

tweede en derde generatie van de etnische minderheden.   

 Geslacht en leeftijd hebben een grotere impact op seksueel gedrag. Jongens, aan de 

ene kant, maken meer gebruik van humor tijdens een discussie over seksueel gedrag. Meiden, 

echter, vallen terug op feitelijke informatie om gevoelige onderwerpen te bespreken. 

Opvallend is dat beide geslachten seksueel overdraagbare aandoeningen geen serieus 

probleem vinden (Connell et al., 2004). Er is wèl een verschil in kennis tussen jongens en 

meiden. Meiden zijn meer bekend met zwangerschapstesten, uitstrijkjes en anticonceptie 

middelen, deze zijn voor meiden ook meer relevant (Burack, 2000). Als het gaat over seksuele 

ervaringen (seks in de media, masturberen, orale seks en penetrerende seks) zijn jongens vaak 

beter geïnformeerd dan meiden (Vanwesenbeeck et al., 2003). Jongeren zijn het erover eens 

dat kennis hebben over het bestaan van gratis spreekuren voor seksuele gezondheid belangrijk 

is. Britse jeugd denkt dat om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken een leeftijd boven 

de 16 vereist is. Deze misvatting is een van de aspecten waar de hulpverlening voor seksuele 

gezondheid wat aan kan doen (Burack, 2000), door informatie te geven en bekendheid te 

genereren.  

 Volgens Burack (2000) zijn tieners onvoldoende op de hoogte van het feit dat bij 

bezoek aan een spreekuur voor seksuele gezondheid, tieners de keus hebben over wie er 

aanwezig is bij dat gesprek. Tieners denken dat het verplicht is om ouders mee te nemen, en 

zijn niet bekent met de mogelijkheid of alleen of met een vriend(in) te gaan. Daarnaast weten 

de jongeren niet goed of dat wat er besproken wordt met een deskundige, als vertrouwelijk 

wordt behandeld (niet bij de ouders terecht komt). Deze facetten zijn van grote invloed op het 

gebruik van een publieke dienst, gericht op seksuele gezondheid voor een tiener (Burack, 

2000).  

 De rol van ouders tijdens seksuele voorlichting is ook belangrijk. Veel jongens van 

Islamitische en Caribische afkomst geven aan weinig informatie via hun ouders te krijgen 

(Vanwesenbeeck et al., 2003). Het niet duidelijk optreden van ouders, of de communicatie 

tussen jongeren en ouders met een laag economische status, zijn sterk gerelateerd aan risico’s 

voor seksuele gezondheid onder jongeren (Aggleton & Campbell, 2000). Informatie over seks 

en seksgerelateerde onderwerpen worden veelal verkregen via school, vrienden en de media 

(Vanwesenbeeck et al., 2003). De informatie alleen is niet voldoende. Gerichte interventies 

zijn nodig om sociaal gedrag ook op een cognitief niveau te beïnvloeden (Schaalma et al., 

2004). Dat de jeugd niet op de juiste manier informatie en vaardigheden krijgt is terug te 
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vinden in het gebrek aan condoom gebruik, anticonceptie middelen, attitude, gedrag en eigen 

effectiviteit/weerbaarheid in seksuele situaties  (Schaalma et al., 2004; Vanwesenbeeck et al., 

2003). Meiden van buitenlandse afkomst gebruiken vaak helemaal geen anticonceptie of 

condoom (Vanwesenbeeck et al., 2003).  

 Een interventie die op deze verschillende vlakken wil inspelen is het Sense-

programma.  

 

1.3 Casus: Sense 

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het landelijke programma 

Sense ontwikkeld. Dit programma is ontwikkeld, ter ondersteuning van de seksuele 

gezondheid van jongeren, en valt binnen de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid 

(ASG) (“Regeling aanvullende Seksuele Gezondheid RIVM.,” 2012). Dit publieke 

gezondheidsprogramma bestaat uit gratis spreekuren bij de Gemeentelijke of 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), die de taak heeft de gezondheid van burgers 

te bevorderen, te beschermen en te bewaken (GGD, 2009). Daarnaast is een landelijk web 

portaal ontwikkeld: sense.info. Het doel van het Sense-programma is om seksuele 

hulpverlening aan jongeren tot 25 jaar te bieden op een laagdrempelige manier (Rutgers WPF, 

2012). Sense is zowel landelijk als regionaal actief.  

 Op de Sense website kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudige chatfunctie of 

e-mail om anoniem met een deskundige te kunnen praten, aanmelding is hiervoor niet nodig. 

Eén van de belangrijkst onderdelen zijn de regionale spreekuren bij de GGD die gehuisvest is 

in elk van de 400 gemeenten in Nederland. Jongeren kunnen gratis en anoniem gebruik maken 

van dit spreekuur. De zogeheten Sense-spreekuren zijn bedoeld voor jongeren met een 

complexe hulpvraag of een complex probleem op het gebied van seks en relaties. De 

hulpvraag of het probleem kan over uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld: problemen waar 

lichamelijk onderzoek nodig is, jongeren die deskundige informatie willen over seksualiteit en 

overige relevante complexe vragen. Het Sense-spreekuur is gratis en anoniem, maar blijkt nog 

vaak te hoogdrempelig voor jongeren. Het Sense.info portaal is te weinig bekend onder 

jongeren (Lehmann, 2013).  

 Als het gaat over op een digitale manier gezondheidszorg bieden komt het begrip 

eHealth om de hoek kijken. 
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1.4 eHealth  

 

Het begrip eHealth gaat over informatie en communicatie technologie om gezondheid en 

gezondheidszorg te ondersteunen, te verbeteren en te geven (Ossebaard, 2013; Morrison, 

Yardley, Powell, & Michie, 2012). De meest gebruikte eHealth definitie is: 

 

‘eHealth is een opkomend veld in de intersectie van medische informatie, publieke gezondheid 

en handel, verwijzend naar gezondheidservices en informatie geleverd of versterkt door het 

Internet en gerelateerde technieken. In bredere zin, de term karakteriseert niet alleen 

technische ontwikkeling, maar ook een gemoedstoestand, een manier van denken, een 

houding, en een verplichting voor netwerk, universeel denken, om gezondheidszorg te 

verbeteren lokaal, regionaal en wereldwijd door het gebruik van informatie en communicatie 

technologie’ (Eysenbach, 2001). 

 

Verschillende eHealth technologieën die hedendaags beschikbaar zijn vergeten vaak de link 

tussen de gebruiker, de sociale omgeving en de techniek (van Gemert-Pijnen et al., 2011). Het 

niet centraal stellen van de gebruiker geeft bruikbaarheid- en adaptatieproblemen en het zorgt 

ervoor dat een technologie niet past in het hedendaags leven van een gebruiker en het deze 

alleen maar frustreert en tijd kost (van Gemert-Pijnen et al., 2011). Het is daarom belangrijk 

technologie te ontwikkelen die betekenisvol, duurzaam en eenvoudig in gebruik is, het 

samenbrengen van deze aspecten gebeurt tijdens de holistische aanpak (van Gemert-Pijnen et 

al., 2011) . 

 De laatste tijd worden steeds meer user-centered design technieken voor eHealth 

ontwerp gebruikt, onder andere de Persona techniek (van Velsen, Gemert-Pijnen, Nijland, 

Beaujean, & van Steenbergen, 2012). Persona’s zijn fictieve mensen en dienen als 

communicatiemiddel tussen de gebruikers en de ontwerpers. Verschillende eigenschappen, 

behoeftes en gedragingen van gebruikers komen terug in een Persona (Pruitt & Grudin, 2003). 

Persona’s zijn zo specifiek, dat problemen op een effectieve manier worden gesignaleerd, 

bijvoorbeeld verkeerde aannames die een ontwerpteam heeft over de gebruikers (Pruitt & 

Grudin, 2008). Persona’s worden ondersteund door gebruiksscenario’s, het gaat hierom een 

situatieschets waarin het gebruik van de nieuwe technologie door de Persona centraal staat 

(Carroll, 1999; Nielsen, 2013). Met behulp van Persona’s en gebruiksscenario’s kan 

technologie ontworpen worden passend bij het gedrag en leefstijl van echte gebruikers. 

waardoor de implementatie en adoptie van eHealth technologie beter kan verlopen.  
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 Een eHealth technologie passend bij hoog risico jongeren en als communicatiemiddel 

tussen Sense en de jongeren, kan in de vorm van virtual coaching en SMS service. 

 

1
      

2
 

 

1.5 Jongeren, virtual coaching en SMS service 

 

Aangezien de jeugd één van de groepen is die door het dagelijks gebruik van internet, diverse 

online activiteiten en digitaal media gebruik het meest online is (Ralph, Berglas, Schwartz, & 

Brindis, 2011), heeft het inzetten van op maat gemaakte eHealth technologie een grote 

potentie in het geven van persoonlijke informatie en feedback (Kulyk, Akker, Klaassen, & 

Gemert-pijnen, 2014). Mobiele telefoons hebben verschillende voordelen als het aankomt op 

het geven van gedrag interventies (Dennison, Morrison, Conway, & Yardley, 2013). De 

gebruiker hecht een bepaalde waarde aan de mobiele telefoon, omdat deze overal mee naar 

toe kan. Daarnaast zijn mobiele telefoons meestal aan gedurende de dag en continue binnen 

het bereik van de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat eHealth interventies direct beschikbaar zijn 

in “real life” situaties, waarin de gebruiker een beslissing moet maken met betrekking tot de 

gezondheid. Mobiele telefoons zijn wijd verspreid onder alle lagen van de bevolking. Het idee 

dat laag sociaal economische groepen geen toegang hebben tot deze technologie gaat niet op 

(Krishna, Austin Boren, & Balas, 2009).  

 Jongeren zijn, als het gaat om smartphone technologie zogeheten  “early adopters” 

(Dennison et al., 2013). Dit betekent dat jongeren nieuwe technologie als eerste oppakken. 

Internet technologie is aantrekkelijk voor tieners, omdat er anoniem informatie gezocht en 

gevonden kan worden (Selkie, Benson, & Moreno, 2011; Ralph et al., 2011), vaak gebeurt dit 

                                                           
1 http://public1.tripolis.com/image_ODEyMDM4MTLzY3v1BhDrLA.jpg 
2 http://blog.youngworks.nl/wp-content/uploads/2013/02/dance4life-app-600x478.jpg 
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zoeken via een mobiele telefoon (Dennison et al., 2013). Als deze informatie in de vorm van 

sociale media beschikbaar gesteld wordt, dan is het voor hoog risico jongeren niet de meest 

effectieve manier, in verband met gebrek aan privacy op sociale media websites (Kulyk, den 

Daas, et al., 2014). Mobiele applicaties die persoonlijke informatie over de gezondheid op 

onzorgvuldige wijze delen op sociale media websites worden door jongeren dan ook niet 

gebruikt (Dennison et al., 2013).  

 Jongeren waarderen mobiele applicaties wel als ze nauwgezet, legitiem (wettelijk 

toegestaan), veilig en eenvoudig in gebruik zijn. Het is dan ook belangrijk dat de bron van de 

informatie duidelijk zichtbaar is, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid geëvalueerd kan 

worden (Kulyk, den Daas, et al., 2014; Kulyk, Akker, et al., 2014). Het persoonlijke aspect 

van de communicatie via een mobiele applicatie spreekt deze doelgroep aan, zolang de 

anonimiteit gewaarborgd blijft (Selkie et al., 2011). Het is voor de jongeren ook interessant 

als eigen doelen en gedrag bijgehouden kunnen worden, en daarop directe feedback mogelijk 

is (Kulyk, Akker, et al., 2014). Het niveau en de mogelijkheid van interactiviteit lijkt een 

positief effect te hebben op de implementatie en adoptie van eHealth technologie (Kulyk, den 

Daas, et al., 2014). 

 Een andere vorm van interventie waar jongeren positief op reageren is seksuele 

voorlichting krijgen via een SMS service (Selkie et al., 2011). Naast sociale netwerk sites is 

het gebruik maken van tekst berichten één van de populairste technologieën onder jongeren 

(Selkie et al., 2011). In tegenstelling tot andere mobiele programma’s of applicaties, is sms-en 

op elk toestel en elk platform (Apple, Blackberry, Android etc.) beschikbaar en functionerend 

(Patrick, Griswold, Raab, & Intille, 2008). Sms-berichten zijn snel te lezen, in tegenstelling 

tot luisteren naar gesproken tekst. Sms-en kan privé op veel verschillende plaatsen en het 

duurt niet onnodig lang (Kulyk, Akker, et al., 2014; Amin et al., 2005). Het gebrek aan non-

verbale communicatie bij het gebruik van sms-berichten, kan opgelost worden door de 

personificatie van het tekstbericht met behulp van een avatar, verschillend lettertype en kleur, 

emoticons en plaats van de gebruiker te vermelden (Amin et al., 2005). 

  In onderzoek van Menon-Johansson, McNaught, Mandalia, & Sullivan (2006) wordt 

er gebruik gemaakt van een SMS resultaten service bij patiënten met een chlamydia infectie. 

In het onderzoek worden twee groepen vergeleken. De experimentele groep die via een SMS 

service bericht krijgt, en de controlegroep die de normale procedure volgt. Aan het eind van 

het onderzoek blijkt de experimentele groep snellere diagnose en behandeling te krijgen ten 

opzicht van de controlegroep, daarnaast werkt de SMS service kosten besparend. Het 

gebruiken van sms-berichten als gezondheid interventie is ook met goede resultaten ingezet 
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bij jonge patiënten met type 1 diabetes, door middel van de berichten service ‘‘Sweet Talk’’. 

Deze SMS service stuurde op gezette tijden berichten om steun te geven aan de patiënten. 

Sweet Talk verhoogde de zelf effectiviteit en zelf management van de jonge patiënten, 

daarnaast wilde een groot gedeelte van de patiënten Sweet Talk blijven gebruiken (Franklin, 

Waller, Pagliari, & Greene, 2006). Ook als het gaat om het reguleren van HIV wordt het 

medicatie voorschrift beter gevolgd bij patiënten met een hersenbeschadiging, als er gebruik 

wordt gemaakt van herinneringen via SMS (Krishna et al., 2009).  

 

3
 

 

 Een andere vorm van text message service is WhatsApp die de gebruiker in “real 

time”de mogelijkheid geeft tekst berichten te versturen met vrienden en groepen zonder 

kosten (Church & Oliveira, 2013). SMS service wordt in vergelijking met WhatsApp als meer 

formeel en algemeen betrouwbaar gezien, ook de privacy wordt meer behoed. Toch wint 

WhatsApp aan populariteit onder de jeugd, dit komt door sociale invloed en de manier waarop 

WhatsApp berichten van nature meer sociaal, informeel en onderhoudend (synchroon) zijn 

(Church & Oliveira, 2013).  

 Allemaal redenen om naast SMS service een ander potentieel veelbelovende vorm van 

eHealth technologie te gebruiken in de vorm van virtual coaching. Virtual coaching heeft net 

zoals WhatsApp gelijktijdige communicatie. De techniek om een virtual human agent te 

ontwikkelen is al ver, de agents kunnen spraak herkennen, op vragen reageren en verbaal of 

non-verbaal gedrag laten zien (Kenny, Parsons, Gratch, Rizzo, & Rey, 2008). Virtual 

coaching bestaat uit drie kernelementen: 1) de relatie tussen de coach en de cliënt, 2) het 

gebruik maken van technologie, en 3) het doel om groei van de cliënt mogelijk te maken. Bij 

virtual coaching gaat het om wederkerige communicatie, mogelijk gemaakt door het gebruik 

van technologie (Clutterbuck & Hussain, 2010). 

                                                           
3
 http://www.j-biomed-inform.com/cms/attachment/2010982227/2033330460/gr2.jpg 
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 In onderzoek van King, Bickmore, Campero, Pruitt and Yin (2013) wordt er gebruik 

gemaakt van een computerized virtual advisor. Deze virtual advisor geeft cultureel aangepast 

en individueel op maat gemaakt wandel advies aan niet actieve Latino ouderen, waarbij de 

experimentele groep in vier maanden tijd acht keer meer ging wandelen, dan de controle 

groep met minimale verandering. Een sterk punt van het onderzoek is, dat deze zich richtte op 

een achterstandsgroep met laag sociaal economische status, die bijna nooit als doelgroep dient 

voor eHealth interventies. Daarnaast beïnvloedde de virtual advisor zowel specifieke 

cognitieve vaardigheden als gedragsvaardigheden. In andere populaties werden deze 

vaardigheden in relatie gebracht tot positief gedrag met betrekking tot de gezondheid.  

 

4
 

 

 Er bestaan al verschillende persoonlijke coaching systemen. Het merendeel van deze 

systemen geeft via één (mobiel)systeem feedback (Klaassen, Akker, Lavrysen, & Wissen, 

2013). Van een gedraginterventie coaching systeem dat via meerdere contactpunten 

beschikbaar is, wordt verwacht dat de effectiviteit omhoog gaat (Klaassen et al., 2013).  

 Virtual coaching is dan ook in het bijzonder geschikt wanneer dit beschikbaar kan 

worden gemaakt op verschillende media systemen, waar jongeren gedurende de dag mee in 

aanraking komen (Kulyk, Akker, et al., 2014). Dat de virtual coach niet gebonden is aan één 

systeem, maar op verschillende digitale apparaten bruikbaar is, en zich op die manier aanpast 

aan de voorkeuren van de gebruiker, brengt een zekere vrijheid met zich mee. 

 Het creëren van een waardevol en effectief virtual coaching systeem, betekent dat de 

coach de context van de gebruiker ondersteunt en meeneemt en de gebruiker in staat stelt 

controle te hebben over diens leven (Klaassen et al., 2013). Belangrijk aspect bij het gebruik 

                                                           
4 http://relationalagents.com/projects/9_files/image001.jpg 
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van virtual coaching voor jongeren is dat de echtheid van de virtual coach gewaarborgd moet 

blijven. Jongeren willen het idee hebben dat er een echt persoon schuil gaat achter de virtual 

coach (Kulyk, Akker, et al., 2014).  Dit kan, door ervoor te zorgen dat de virtual coach sociaal 

is, emotionele expressie geeft, communicatie ondersteunt door non-verbaal gedrag en de 

manier van spreken met betrekking tot uitspraak en klank (Raij et al., 2007). Interactiviteit en 

het begrijpen en vertalen van de gebruiker zijn emotionele status en dit vertalen naar een 

juiste respons zijn belangrijk als het gaat om de echtheid van de virtual coach (Raij et al., 

2007).  

 Jongeren willen antwoord op vragen over seksuele gezondheid op een persoonlijke 

manier, maar tegelijk de eigen anonimiteit bewaren. Een veilige setting om te communiceren 

met “iemand” is iets wat een SMS service (Selkie et al., 2011) en mogelijk ook virtual 

coaching kunnen geven (Kulyk, Akker, et al., 2014). De voorkeur voor het ontvangen van 

sms-berichten of gebruik maken van virtual coaching gaat uit naar persoonlijke mobiele 

apparaten of smart phones vanwege de hoge mate van privacy en gebruikersgemak (Kulyk, 

Akker, et al., 2014; Kulyk, den Daas, et al., 2014). De keuze tussen het gebruik maken van 

SMS service of een virtual coach kan afhangen van omgeving, mogelijkheid, tekst of spraak 

gebruik en de persoon die centraal staat (Klaassen et al., 2013). 

 

5
 

 

1.6 Doelstelling onderzoek 

 

De risicogroep (zie paragraaf 1.2) waar dit onderzoek zich op richt zijn laag opgeleide 

jongeren met een lage sociale economische status en/of van buitenlandse afkomst. Het 

aanbieden van verschillende vormen van laagdrempelige eHealth technologie zijn essentieel 

om hoog risico jongeren te bereiken en beter aan te sluiten bij de behoeftes van deze 

kwetsbare doelgroep (Kelders & Kulyk, 2014; Kulyk, Akker, et al., 2014). In een recente 

                                                           
5
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focusgroep studie zijn verschillende bestaande moderne media op het gebied van seksuele 

voorlichting van verschillende publieke gezondheidszorg organisaties in Nederland getest, om 

erachter te komen hoe online interventies ontwikkeld moeten worden om beter aan te sluiten 

bij de behoeftes van hoog risico jongeren (Kulyk, den Daas, et al., 2014). Het ging hierbij met 

name om een online serious game (sociale rollenspel ‘Can You Fix It’), mobiele applicatie en 

sociale media (YouTube en Facebook). De focusgroep studie heeft belangrijke determinanten 

opgeleverd waar rekening mee moet worden gehouden om moderne eHealth technologie toe 

te passen voor seksuele voorlichtingen en interventies gericht op preventie (Kulyk, den Daas, 

et al., 2014).  

 Dit onderzoek richt zich op de aanvullende analyse van de focusgroep en gegevens uit 

vragenlijsten om een gebruiksprofiel en Persona’s op te stellen die vervolgens vertaald 

kunnen worden naar gebruiksscenario’s. Specifieke focus ligt op seksuele voorlichting met 

behulp van een virtual coach of via SMS service, dit gezien de potentiële voordelen die deze 

twee vormen van digitale communicatie voor jongeren met zich meebrengen. Daarnaast is 

SMS service niet internet gebonden en een virtual coach wel, afhankelijk van de gebruikers 

voorkeuren en beschikbare technologie worden beide mogelijkheden onderzocht, om op die 

manier de aansluiting op hoog risico jongeren te vergroten.  

 De data bestaat uit verkregen transcripten van interviews met vier focusgroepen met 

hoog risico jongeren en uit eerder onderzoek verkregen, belangrijke persuasieve 

designfactoren (Kulyk, den Daas, et al., 2014; Lehmann, 2013). Het doel is om Persona’s op 

te stellen die de primaire en secundaire gebruikers van hoog risico jongeren als doelgroep 

juist weerspiegelen. De primaire Persona representeert de basisvoorwaarden waaraan het 

design moet voldoen (Kerr, Tan, & Chua, 2014). Bij de secundaire Persona worden de 

behoeftes van de gebruikers hoofdzakelijk vervuld door de primaire Persona, maar deze 

gebruikers hebben extra voorwaarden die het design mogelijk veranderen. Het is alleen niet 

de bedoeling dat dit aangepaste design de primaire Persona belemmert (Kerr et al., 2014).  

 Demografische en persoonlijke eigenschappen vanuit de focusgroepen worden 

gebruikt in combinatie met kenmerken van hoog risico jongeren uit de literatuur om de 

Persona’s op te stellen. Daarnaast worden voor elke Persona passende gebruiksscenario’s 

beschreven, met name voor de potentiële toepassing van SMS service en virtual coaching, om 

de bruikbaarheid van de Persona voor de ontwerpfase te vergroten (Pruitt & Grudin, 2003).  
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 1.6.1 Onderzoeksvragen 

 

De hierboven geschreven literatuur leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

 Welke archetypische gebruikers in de vorm van Persona’s worden onderscheiden 

vanuit de contextual inquiry data over de behoeftes van hoog risico jongeren met 

betrekking tot moderne eHealth technologieën, en de literatuur voor seksuele 

voorlichting met behulp van virtual coaching en SMS service? 

 

 1.6.2 Subonderzoeksvragen 

 

De onderzoeksvraag die gesteld is leidt tot de volgende subonderzoeksvragen: 

 

 Wat zijn de specifieke designfactoren en passende gebruiksscenario’s met betrekking 

tot virtual coaching voor hoog risico jongeren? 

 Wat zijn de specifieke designfactoren en passende gebruiksscenario’s met betrekking 

tot SMS service voor hoog risico jongeren? 

 Wat zijn volgens de risicogroep voordelen en nadelen van virtual coaching? 

 Wat zijn volgens de risicogroep voordelen en nadelen van SMS service? 

 Hebben bepaalde subdoelgroepen binnen hoog risico jongeren voorkeur voor virtual 

coaching of SMS service en in welke context? 

 

2.  Methode 

 

2.1 Holistic eHealth: CeHRes (Center for eHealth Research) Roadmap 

 

Voor de ontwikkeling van eHealth technologie wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van 

de holistische aanpak. Dit betekent dat de nadruk ligt op het belang van het geheel en zijn 

afzonderlijke delen. Het betrekken van zowel de gebruiker als de andere betrokkenen zoals 

geldschieters, beslissers, verzekeringen en bestuursleden is gewenst om op die manier de 

implementatie van eHealth technologie te vergroten (van Gemert-Pijnen et al., 2011). Het 

ontwikkelen van eHealth technologie kan op verschillende manieren aangepakt worden. Het 

centraal stellen van de gebruiker ook -human-centered design- genoemd, is een aanpak 

waarbij vanaf de begin fase, systematisch en continue een terugkoppeling wordt gegeven naar 



 

20 
 

de potentiële gebruikers (van Velsen et al., 2012). Een holistische methode is de CeHRes 

(Center for eHealth Research) roadmap, een richtlijn om op een holistische manier eHealth 

applicaties te ontwikkelen. Deze methode combineert het centraal stellen van de gebruiker 

met een zakelijke aanpak (van Velsen, Gemert-Pijnen, Nijland, Beaujean, & Steenbergen, 

2012).  

 De CeHRes-roadmap bestaat uit vijf centrale fases zie Figuur 1: (1) contextueel 

gebonden onderzoek, (2) waarde specificatie, (3) ontwerp, (4) operationalisering, (5) 

summatieve evaluatie. Tijdens de eerste fase wil het ontwerp team inzicht krijgen over, wie de 

toekomstige gebruikers zijn en wat het probleem is, er wordt dan gekeken naar sterke en 

zwakke punten in de huidige gezondheidszorg (van Velsen et al., 2012). De tweede fase 

bestaat uit het vaststellen wat de verschillende gebruikers en belanghebbenden belangrijk 

vinden, dit gebeurt aan de hand van risico analyses, gebruiker identificatie en interviews. 

Vervolgens worden tussen de tweede fase en de derde fase de “vroege ontwerp”-fase de 

behoeftes en wensen van de gebruikersgroep vertaald naar Persona’s en mogelijke 

gebruiksscenario’s, dit is de fase waar dit onderzoek zich op richt.  

 Wat het opstellen van Persona’s en gebruiksscenario’s precies inhoudt wordt in de 

volgende secties toegelicht. 

 

 

Figuur 1 . CeHRes roadmap (van Gemert-Pijnen et al., 2011). 

 

2.2  Persona’s 

 

Persona’s zijn extreme fictieve karakters, zoals die in een film of boek rondlopen, om de 

beleveningswereld van potentiële primaire en secundaire gebruikers te beschrijven (Pruitt & 
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Grudin, 2008). Persona’s geven vorm aan de doelen en verlangens van gebruikers (Haines & 

Mitchell, 2014). Een Persona wordt beschreven in verschillende dimensies, zoals leeftijd, 

geslacht, hobby, opleiding, familie, gedrag enzovoorts, het is een karakterschets die tot leven 

komt (Pruitt & Grudin, 2008; LeRouge, Ma, Sneha, & Tolle, 2013). Naast het feit dat 

Persona’s een naam en foto hebben worden Persona’s ook gevormd door afkomst, interesse of 

desinteresse, gewoontes, verwachtingen en achtergrond (LeRouge et al., 2013). Persona’s zijn 

een precieze beschrijving van karakteristieken van gebruikers en dat wat gebruikers willen 

bereiken (Chang, Lim, & Stolterman, 2008). Het domein waar de focus op ligt vanuit het 

eHealth ontwerp zijn ook de aspecten waar tijdens het ontwikkelen van de Persona de nadruk 

op ligt (Nielsen, 2013) . 

 Persona’s worden gebruikt als communicatiemiddel, ze geven informatie over 

gebruikers, verkregen door gebruikersonderzoek, zoals interviews, observaties en etnografie 

(Pruitt & Grudin, 2003). Het grote voordeel van de multi-dimensionele Persona is dat een 

ontwerpteam kan communiceren en zich kan identificeren met de gebruikers (LeRouge et al., 

2013). Persona’s geven een ontwerpteam een gerichte kijk op de gebruikers doelen en 

gedragspatronen en behoed ontwerpers ervan, eigen ideeën en behoeftes te projecteren in het 

ontwerp (Nielsen, 2013). Daarnaast zijn Persona’s bruikbaar in de communicatie met 

betrokkenen, belanghebbenden, projectontwikkelaars, testers, managers en anderen (Chang, 

Lim, & Stolterman, 2008; Pruitt & Grudin, 2003). Tijdens de “vroege ontwerp”- fase kunnen 

Persona’s dienen als inspiratie voor een ontwerp, maar ook als reflectie voor al bestaande 

ontwerpen in de zorg , om zo sterke en zwakke punten van een ontwerp te achterhalen (van 

Velsen et al., 2012) 

 Om de Persona’s zo echt mogelijk te maken, worden ze opgesteld als een zogeheten 

‘round character’, waarbij verschillende karaktertrekken, eigenschappen, emoties en acties op 

elkaar inwerken en interactie hebben, waardoor er ontwikkeling mogelijk is voor de Persona. 

In tegenstelling tot een ‘flat character’ waarbij er sprake is van enkele vast omlijnde 

karaktertrekken die zich niet ontwikkelen, en er weinig tot geen diepgang is, zoals vaak het 

geval is bij een typische actieheld in een film (Nielsen, 2013).  

 Daarnaast wordt bij het ontwerpen van de Persona’s gebruik gemaakt van de “extreme 

karakters” techniek, om twee redenen: door het creëren van een radicale persoonlijkheid 

worden veel verschillende gebruikers meegenomen in het ontwerp, en als het gaat om de 

ontwikkeling van een nieuw ontwerp is deze techniek zeer bruikbaar (Junior & Filgueiras, 

2005). Bij de ontwikkeling van een nieuw ontwerp kan gedrag namelijk niet geobserveerd 

worden, en het toepassen van deze techniek zorgt ervoor dat ontwerpers veel mogelijke 
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situaties en scenario’s analyseren. 

 In onderzoek van Das en Svanæs (2013) naar een eHealth oplossing voor patiënten die 

deelnemen aan een gewichtsverlies programma, wordt de Persona techniek toegepast om 

ontwerpers en onderzoekers zoveel mogelijk inzicht te geven in de gebruikers. In het 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van participatory design workshops. Participatory design 

betekent dat de gebruiker een samenwerking aangaat met de ontwerpers, met als doel een 

brug slaan tussen de onbewuste kennis van de gebruiker en de analytische en abstracte kennis 

van de ontwerper (Spinuzzi, 2005). Een risico van participatory design waar op gelet moet 

worden, is dat de achtergrond van ontwerpers, een rol speelt in het toepassen van de methode. 

Deze ontwerpers passen de methode te vrij toe, waardoor eigen visies geprojecteerd kunnen 

worden op de gebruiker, en de gebruiker niet goed begrepen wordt (Spinuzzi, 2005). Voor het 

gewichtsverlies programma werden de Persona’s ontwikkeld door professionals uit de zorg en 

door de patiënten zelf. Op deze manier werd er gedetailleerde kennis verkregen over zowel de 

medische kant als de persoonlijke kant, om zo een compleet beeld te krijgen van de gebruiker 

en diens behoeftes, en deze in het ontwerp te integreren (Das & Svanæs, 2013). 

 In dit onderzoek worden de Persona’s opgebouwd uit zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve data afkomstig uit vier focusgroepen en vragenlijsten afgenomen bij risico 

jongeren. 

 

 2.2.1 Opstellen van Persona’s 

 

Om het opstellen van Persona ’s op een systematisch manier te laten verlopen, is er aan de 

hand van gevonden literatuur (Nielsen, 2013) een stappenplan opgesteld. 

 Stap 1: Beginnen met het vormen van ideeën en het inlezen in de verzamelde data 

(Kulyk, den Daas, et al., 2014; Lehmann, 2013) en literatuur over de gebruikers. Om 

vervolgens een algemeen idee te vormen over de toekomstige gebruikers, gelijkenissen en 

verschillen als er gekeken wordt naar SMS service en virtual coaching. 

 Stap 2: Besluiten hoeveel Persona’s opgesteld worden, met behulp van de data 

bekijken en vaststellen wie de primaire en secundaire gebruikers zijn. Daarna onderzoeken 

welke patronen in de data zichtbaar zijn, om vervolgens vast te leggen welke kenmerken bij 

welke Persona hoort. 

 Stap 3: Het opstellen en beschrijven van de Persona’s, aan de hand van demografie en 

aanvullende eigenschappen, gebaseerd op de behoeftes en kenmerken van de gebruikers. De 

Persona beschrijving moet voor lezers duidelijk te begrijpen zijn.  
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 Stap 4: Een passende afbeelding bij de Persona vinden, die de persoonlijkheid van de 

Persona juist weergeeft. 

 In de ontwerpfase van de eHealth technologie gebruiken de ontwerpers de Persona’s 

om in te beelden hoe de eHealth technologie gebruikt kan worden en komen ideeën tot stand. 

Gebruiksscenario’s zijn hierbij essentieel, gebruiksscenario’s laten zien hoe de eHealth 

technologie werkt, hoe deze gebruikt gaat worden en in welke situaties of context (Nielsen, 

2013).   

 

2.3 Gebruiksscenario’s 

 

Gebruiksscenario’s (hierna ook genoemd ‘scenario’s) bestaan uit een verhaal met een locatie, 

(hoofd)personen met een doel, en een plot of een serie van gebeurtenissen betreffende deze 

hoofdpersoon (Pruitt & Grudin, 2003; Balance & Use, 2002). Een verhaal bestaat in de basis 

uit een begin, midden en eind, deze worden vorm gegeven door een plaats, doel, plot en een 

oplossing (Nielsen, 2013). Er zijn twee verschillende soorten scenario’s, plot-centred verhaal 

en character –driven verhaal. In dit geval ligt de focus op het character-driven verhaal, hierbij 

staat de hoofdpersoon, een round character, centraal die bepaalde doelen en verlangens wil 

vervullen (Balance & Use, 2002). 

 Gebruiksscenario’s geven ontwerpers coördinatie als het aankomt op ontwerp 

activiteiten en de reflectie daarop (Carroll, 1999). Scenario’s zijn concreet, doch flexibel 

waardoor de plooibaarheid van het ontwerp door de ontwerpers te reguleren is. Ontwerpers 

krijgen de mogelijkheid om van verschillende kanten te zien hoe een ontwerp gebruikt wordt 

door de gebruiker. Daarnaast kan de ontwerper zien hoe de interactie is tussen de gebruiker en 

het ontwerp. Dit is belangrijk, zodat de ontwerper de verschillende gevolgen van een ontwerp 

besluit kan overzien (Carroll, 1999).  

  Gebruiksscenario’s beschrijven op een specifieke narratieve manier, hoe de 

eHealth technologie gebruikt gaat worden vanuit het standpunt van de gebruiker (Balance & 

Use, 2002). Gebruiksscenario’s geven een beschrijving van het proces dat plaats vindt tussen 

de gebruiker en de eHealth technologie en hoe de gebruiker met behulp van deze technologie 

het bewuste doel bereikt (Balance & Use, 2002). 

 Om heldere en duidelijke gebruiksscenario’s op te stellen is het van belang dat de 

Persona’s overkomen als echte mensen. Op die manier kunnen behoeftes, verlangens en 

toekomstig gedrag juist in kaart worden gebracht (Nielsen, 2013). Andere aspecten die 

heldere gebruiksscenario’s geven zijn de gebeurtenissen in het verhaal, de plaats en tijd waar 
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het verhaal zich afspeelt, het oogpunt waaruit het verhaal verteld wordt, welke problemen de 

gebruiker tegen komt en de oplossingen die de gebruiker hiervoor zoekt (Nielsen, 2013). Dit 

complete beeld dat Persona en gebruiksscenario samen geven, zorgt er voor dat de ontwerper, 

naast de opgestelde gebruiksscenario’s, de Persona’s ook eenvoudig in nieuwe situaties kan 

plaatsen (Pruitt & Grudin, 2003). 

 

 2.3.1 Opstellen van gebruiksscenario’s 

 

Net zoals bij de Persona’s wordt aan de hand van literatuur (Nielsen, 2013) een stappenplan 

opgesteld voor het opstellen van de gebruiksscenario’s. 

 Stap 1: Presenteer de Persona in een setting, Wat wil de Persona bereiken en wat zijn 

de Persona’s doelen of verlangens en waarom. 

 Stap 2: Beschrijf wat de Persona doet met de eHealth technologie, hoe krijgt de 

Persona informatie en wat doet de Persona met deze informatie en wanneer. 

 Stap 3: Het einde van het gebruiksscenario geeft aan of de doelen van de Persona 

bereikt zijn. 

De gebruikers waar onder andere de Persona’s en gebruiksscenario’s op gebaseerd zijn, 

komen uit de vier focusgroepen. Wie de deelnemers van deze focusgroepen zijn wordt in de 

volgende paragraaf toegelicht. 

 

2.4 Deelnemers 

 

Het gaat om totaal 37 jongeren, waarvan 19 mannelijke en 18 vrouwelijke deelnemers, de 

leeftijd van de deelnemers is tussen de 12 en 24 jaar. Een lage sociaal economische status 

werd gedefinieerd in de volgende opleiding niveaus: praktijkonderwijs, VMBO, MBO en 

niveau 4 ROC. Als één van de ouders oorspronkelijk uit het buitenland komt, wordt de 

jongere gezien als ‘van buitenlandse afkomst’ (Lehmann, 2013). Met behulp van een 

algemene vragenlijst werden demografische en aanvullende gegevens verkregen.  

 Daarnaast zijn de gegevens over belangrijke persuasieve designfactoren verkregen uit 

een focusgroep studie met drie groepen en een totaal van 28 deelnemers van etnische afkomst, 

waarvan 19 mannelijke en 9 vrouwelijke deelnemers, met een leeftijd tussen de 12 en 19 jaar 

(Kulyk, den Daas, et al., 2014). 
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2.5 Data analyse 

 

Demografische en persoonlijke eigenschappen vanuit de focusgroepen worden gebruikt in 

combinatie met de literatuur en eerder onderzoek over hoog risico jongeren en belangrijke 

persuasieve design factoren (Kulyk, den Daas, et al., 2014; Lehmann, 2013). Uit deze data 

worden de delen met een hoge prioriteit eruit gefilterd (Pruitt & Grudin, 2008). De data heeft 

een hoge prioriteit als het betrekking heeft op het onderzoeksonderwerp vermeld in de 

onderzoeksvragen in paragraaf 1.6. Opvallende en relevante data wordt verzameld en 

gedragspatronen en doelen van gebruikers worden geïdentificeerd om vanuit die informatie 

een Persona op te stellen (Pruitt & Grudin, 2003; Adlin et al., 2006).  

 Op basis van de demografische gegevens zijn de jongens en meiden opgesplitst, dit 

betekent twee transcripten van het interview met de jongens en twee transcripten van het 

interview van de meiden. Vanuit de vragenlijst data wordt de (demografische) basis gelegd 

voor de Persona, er wordt gekeken naar meest voorkomende kenmerken en antwoorden.  

 Om de transcript data te analyseren en te organiseren wordt gebruikt gemaakt van 

cross-sectional code and retrieve methods (Ritchie & Lewis, 2003). Deze methode geeft op 

een systematische manier de reikwijdte van de data aan. De onderzoeker ontwerpt bij deze 

methode een systeem van categorieën, dit gebeurt door het herhaaldelijk lezen en bestuderen 

van de data. Dit systeem van categorieën wordt toegepast op de complete data set, met als 

doel het zoeken en verkrijgen van gelabelde stukken data.  

 Op handmatige manier worden de transcripten geanalyseerd door middel van kleur-

codering. Er zijn vier hoofdcategorieën: 

 Kennis: of de jongeren op de hoogte zijn, of de jongeren hun kennis willen vergroten 

en of het verkrijgen van informatie een drijfveer is. 

 Mening: de gedachtegang die de jongeren over verschillende zaken hebben en wat 

vinden de jongeren. 

 Emotie: vinden de jongeren iets leuk, interessant, stom etc. Is emotie een drijfveer 

achter een beslissing of mening. 

 Handeling: bezoeken jongeren een pagina, wordt er door jongeren op iets geklikt, 

welke handelingen voeren de jongeren uit en wat doen de jongeren. 
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In Tabel 1 staat een voorbeeld van verschillende uitspraken door jongeren die horen bij de 

verschillende hoofdcategorieën. De vragen zijn ter verduidelijking toegevoegd, het gaat om de 

antwoorden 

 

Tabel 1: Codering van de vier hoofdcategorieën. 

 

Na het verkrijgen en toepassen van de vier hoofdcategorieën, kan de samengevoegde data 

gebruikt worden om descriptive accounts te maken (Ritchie & Lewis, 2003). Descriptive 

accounts is het vinden van kernaspecten en kernkwaliteiten in de al geordende data, (Ritchie 

& Lewis, 2003) voor zowel de ontwikkeling van de Persona en gebruiksscenario’s als voor de 

applicatie. Om de opbouw van de Persona structureel te laten verlopen wordt er gebruik 

gemaakt van het funderingsdocument van Pruitt & Grudin (2003).  

 

3. Resultaten 

 

3.1  Demografische en aanvullende gegevens 

 

In Tabel 2 worden de meest voorkomende demografische gegevens weergegeven, afkomstig 

van de vragenlijst data. Met deze gegevens wordt de basis gelegd voor zowel een mannelijk 

als vrouwelijk Persona. 

 

 

 

 

 

Hoofdcategorie Voorbeeldvraag Antwoord 

Kennis Zijn jullie met het spel bekend? 

Wat spreekt wel aan? 

‘‘Nee’’ 

‘‘De informatie wel’’ 

Mening Vinden jullie het aantrekkelijk? 

Wat denk jij? 

‘‘Spel spreekt me wel aan.’’ 

‘‘Ik kan mezelf herkennen.’’ 

Emotie En als het op jouw mobieltje is? 

 

Zoekfunctie op Facebook, leuk idee? 

‘‘Dan is het perfect, het is gewoon jouw 

eigen privacy.’’ 

‘‘Wil niet dat iemand het ziet.’’ 

Handeling Zou je dat thuis spelen? 

Delen en liken? 

‘‘Ja.’’ 

‘‘Liken misschien, delen niet.’’ 
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Tabel 2: Demografische gegevens als basis voor de Persona’s 

 

  Jongens (N=19) Meisjes (N=18) 

Leeftijd 12-17 

18-24 

17  (90%) 

2    (11%) 

7     (39%) 

11   (61%) 

Opleidingsniveau Praktijkonderwijs 

Niveau 4 ROC 

VMBO 

MBO 

3    (16%) 

1    (5%) 

9    (47%) 

2    (11%) 

2     (11%) 

0     (0%) 

9     (50%) 

7     (39%) 

Afkomst Nederland 

Turkije 

Suriname 

Marokko 

Irak 

1    (5%) 

9    (48%) 

3    (16%) 

2    (11%) 

2    (11%) 

12   (67%) 

1     (5%) 

2     (11%) 

0     (0%) 

0     (0%) 

 

Voor beide Persona’s wordt gekozen voor een leeftijd tussen de 15 en 17 jaar, afgeleid uit 

zowel de gegevens als de literatuur waaruit blijkt dat deze doelgroep het meeste risico loopt 

(zie paragraaf 1.1). Het meest voorkomende opleidingsniveau bij de jongens is achtereen 

volgens: VMBO (47%), praktijkonderwijs (16%) en MBO (11%), voor de meisjes geldt: 

VMBO (50%), MBO (39%) en praktijkonderwijs (11%). Bij de jongens is iedereen, behalve 

één jongen, van buitenlandse afkomst, met als meerderheid 48% van de jongens die van 

Turkse afkomst zijn. Van de meisjes is 67% Nederlands. 

 Tabel 3 laat verschillende cijfers zien over de bekendheid van Sense onder hoog risico 

jongeren en of hoog risico jongeren over zaken rondom seks durven te praten. 
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Tabel 3 Sense en praten over seks. 

  Jongens (N=19) Meisjes (N=18) 

Praten over zaken rondom seks 

met vrienden/familie  

Ja 

Nee 

8 

9 

16 

2 

Bekend met www.sense.info Ja 

Nee 

3 

16 

1 

17 

Gehoord van Sense Ja 

Nee 

6 

13 

4 

14 

Gehoord over het Sense spreekuur Ja  

Nee 

6 

13 

2 

16 

Sense spreekuur bezocht Ja 

Nee 

0 

19 

0 

18 

 

Als het gaat over vragen stellen rondom lichaam, seks, liefde of de eerste keer kunnen 89% 

van de meisjes makkelijker bij familie of vrienden terecht, bij de jongens gaat het om 42%. 

Van de jongeren is 73% niet op de hoogte van Sense en de verschillende diensten daar 

omheen. Het Sense spreekuur is door geen van de jongeren bezocht. 

 Als het gaat om digitale technologie en communicatie zijn in Tabel 4 de belangrijkste 

gegevens te zien. 
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Tabel 4: Digitale technologie en communicatie 

  Jongens (N=19) Meisjes (N=18) 

Internet toegang  Thuis 

Mobiel telefoon 

18    (95%) 

15    (79%) 

16    (89%) 

17    (94%) 

Mobiele telefoon (type) Android 

Apple 

Blackberry 

Geen 

8      (42%) 

6      (32%) 

3      (16%) 

2      (11%) 

9      (50%) 

7      (39%) 

2      (11%) 

0      (0%) 

WhatsApp gebruik Ja 

Nee 

16    (84%) 

3      (16%) 

11    (61%) 

7      (39%) 

Spelen van games Ja  

Nee 

14    (74%) 

5      (26%) 

7      (39%) 

11    (61%) 

Spelen van games op Spelcomputer  

Mobiele telefoon 

Pc 

12    (63%) 

12    (5%) 

1      (5%) 

1      (6%) 

2      (11%) 

1      (6%) 

 

In totaal heeft 95% van de jongens en 89% van de meisjes thuis toegang tot het internet. Bij 

internet toegang via een mobiele telefoon, gaat het om 79% van de jongens en 94% van de 

meisjes. Alle meisjes zijn in het bezit van een mobiele telefoon, bij de jongens, iedereen 

behalve 2 jongens. Het platform Android wordt door 42% van de jongens en 50% van de 

meisjes gebruikt, daarna volgt Apple met 32% en 39%, en Blackberry door 16% van de 

jongens en 11% van de meisjes. Communicatie via WhatsApp komt zowel bij de jongens 

(84%) als bij de meisjes (61%) voor. Het spelen van games doen 74% van de jongens, waarbij 

58%  FIFA 13 speelt en dit wordt dan gespeeld op een Xbox 360, Playstation of Wii. Als 

meisjes een spel spelen dan gaat het bij 33% om het spel Candy Crush. 

 Het dagelijks gebruik van sociale media wordt weergegeven in Tabel 5, met van hoog 

naar laag het meest gebruikte sociale media kanaal.  
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Tabel 5: Sociale media gebruik 

 Totaal (N=37) Jongens (N=19) Meisjes (N=18) 

Facebook  27    (73%) 12    (63%) 15    (83%) 

Instagram  20    (54%) 10    (53%) 10    (56%) 

Twitter  15    (41%) 8      (42%) 7      (39%) 

Hyves 1      (3%) 0      (0%) 1      (6%) 

 

Facebook wordt door 63% van de jongens en 83% van de meisjes gebruikt, daarna volgt 

Instagram met 53% en 56%, vervolgens Twitter bij 42% van de meisjes en 39% van de 

jongens en als laatste Hyves dat alleen door één meisje wordt gebruikt. 

 

3.2  Kernaspecten en kernkwaliteiten deelnemers focusgroepen 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een methode die door de onderzoeker zelf is 

ontworpen met behulp van verschillende literatuur bronnen. Dit levert verschillende 

categorieën en patronen op. In onderstaande tabellen worden verschillende belangrijke 

elementen van de focusgroepen, gebaseerd op deze zelf ontwikkelde methode, weergegeven 

en geordend. Er wordt geen gebruik gemaakt van cijfers, daarom zijn de tabellen na een korte 

toelichting te begrijpen. 

 In Tabel 6 worden de kernaspecten genoemd die hoog risico jongeren als belangrijk 

ervaren voor een eHealth toepassing. Het gaat om de visie van hoog risico jongeren. Er 

woorden vier kernaspecten gegeven die genoemd worden door de jongeren in de 

focusgroepen, dit zijn: uiterlijk, toegankelijkheid, realistisch en informatie. 
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Tabel 6: Kernaspecten van een eHealth toepassing 

Kernwoord  

Uiterlijk Het uiterlijk moet aantrekkelijk, professioneel, leuk en interessant zijn 

Toegankelijkheid De toepassing is te gebruiken via mobiele telefoon, smartphone, computer e.d. 

Realistisch Personages en hun namen moeten realistisch overkomen 

Informatie De informatie moet geordend, compleet en begrijpelijk zijn 

Voorlichting Door de efficiëntie van de toepassing is het geschikt voor voorlichting en alle 

vragen die daar bij horen 

 

In Tabel 7 worden de kernkwaliteiten genoemd die volgens hoog risico jongeren een vereiste 

zijn voor een eHealth toepassing. Het gaat hier om vijf kwaliteiten, die direct terug komen als 

hoog risico jongeren evalueren, wanneer zij een eHealth toepassing willen gebruiken. 

 

Tabel 7: Kernkwaliteiten van een eHealth toepassing 

Kernwoord  

Privacy Privacy moet gewaarborgd blijven, gebruik van de toepassing is niet zichtbaar 

op sociale media. 

Betrouwbaarheid De ontwikkelaar van de toepassing is bekend en betrouwbaar 

Gebruiksinstellingen Gebruikers kunnen instellingen aanpassen, bijvoorbeeld geluid, lettertype en 

taal. 

Gebruiksvoorkeuren Verschillende keuzemogelijkheden speciaal voor jongens of voor meisjes. 

Voorlichting Door de efficiëntie van de toepassing en alle vragen die daar bij horen is het 

geschikt voor voorlichting  
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In Tabel 8 wordt weergegeven waar volgens hoog risico jongeren problemen liggen, of 

verbeteringen mogelijk zijn bij het ontwikkelen van een eHealth toepassing. Het gaat hier om 

zaken die het gebruik volgens de jongeren verhogen. 

 

Tabel 8: Problemen en verbeteringen voor een eHealth toepassing 

Problemen Verbeteringen 

Namen van Personages zijn niet reëel  Als er interactie is, zoveel mogelijk interactie 

Seksuele voorlichting via Facebook kan, maar 

dan moeten jongeren dit anoniem kunnen 

gebruiken 

De verschillende Sense toepassingen hebben 

meer bekendheid nodig, via reclame, flyers, 

Twitter, scholen en discotheken 

Veel jongeren hebben nog nooit gehoord van de 

verschillende toepassingen van Sense 

Gebruik maken van bekende of aantrekkelijke 

mensen in de toepassing 

 

In Tabel 9 worden de elementen genoemd waarover hoog risico jongens en meisjes een 

verschillende mening hebben. Jongens en meisjes hebben verschillende behoeftes en ideeën 

als het gaat over seksuele voorlichting via een eHealth toepassing. 

 

Tabel 9: Verschillen jongens en meisjes met betrekking tot een eHealth toepassing 

Jongens Meisjes 

Willen alle informatie die ze niet weten opzoeken Zijn selectief in wat ze wel of niet willen weten 

Vinden het belangrijk dat een virtueel karakter 

aantrekkelijk is  

Hebben hier geen uitgesproken mening over 

Het liefst een toepassing met download naar een 

mobiele telefoon 

Vinden het handig als de toepassing via een 

Facebook link anoniem beschikbaar is en zij niets 

hoeven te downloaden 
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3.3 Primaire Persona Ahmet 

 

 3.3.1  Demografische gegevens Ahmet 

 

    Naam:    Ahmet  

    Geslacht:   Jongen 

    Leeftijd:  15 jaar 

    Opleiding:   3
e
 jaar VMBO richting Intersectoraal 

    Afkomst:   Turks 

    Ouders:   Beiden Turks 

             
6
 Broers en zussen: Een zusje van 13 en een broertje van 8 

 

 3.3.2 School en werk 

 

Ahmet zit in het 3
e
 jaar van het VMBO. School interesseert hem niet heel veel, hij gaat vooral 

naar school, omdat hij daar al zijn vrienden ziet. 

Hij is in het weekend keukenhulp bij restaurant pizzeria Maria, hij werkt veel, omdat hij graag 

een scooter wil kopen als hij 16 is. Daarnaast is het prettig wat extra geld te hebben waar hij 

zelf mee kan doen wat hij wil. 

 

 3.3.3 Hobby’s en vrije tijd 

 

Als hij thuis is speelt hij graag FIFA 13, soms met vrienden of online met vrienden.  

Ahmet is ook veel buiten te vinden, rondhangen met vrienden in het park of in de stad doet hij 

graag. Af en toe zijn er ook wat meisjes bij, waarmee ze kletsen en rondhangen. Ahmet is best 

populair bij de meisjes, hij heeft een grote mond, je kunt daarom moeilijk om hem heen. 

Ahmet is een haantje de voorste, hij vindt het leuk zijn vrienden aan het lachen te maken, 

soms ten koste van een ander. 

 

 3.3.4 Beschikbare technologie 

 

Ahmet heeft een Samsung mobiel met 3G internet, thuis staat er ook een gezamenlijke 

computer. Deze computer is vooral bedoeld voor huiswerk en schoolprojecten. Als Ahmet 

thuis wil ontspannen dan gaat hij gamen op zijn Playstation. 

                                                           
6 Deze foto is gebruikt met de toestemming van de eigenaar. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de 

gerespecteerde eigenaars. Heruitgave of extern gebruik van materiaal uit dit verslag is zonder toestemming niet toegestaan. 
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 3.3.5 Communicatie via digitale (sociale) media 

 

Ahmet zit dagelijks op Facebook, en gebruikt wekelijks Twitter en Instagram. Facebook vind 

hij vooral leuk als het gaat om grappige plaatjes en filmpjes. WhatsAppen doet hij veel met 

vrienden. WhatsApp kan hij ook goed gebruiken als hij contact wil leggen met een meisje van 

school of van het uitgaan, het voordeel van WhatsApp is dat niemand anders met hem 

meeleest. 

 

 3.3.6 Doelen, problemen en omgeving 

 

Ahmet wil later zijn zaakjes goed voor elkaar hebben, genoeg geld op de bank en werk dat hij 

leuk vindt. Of hij bereid is daar hard voor te werken weet hij nog niet, het liefst komt hij op 

een makkelijke manier aan geld. Af en toe heeft hij kleine handeltjes met spullen die hij 

goedkoop koopt via internet, en daarna met winst door verkoopt aan vrienden en kennissen. 

 Ahmet heeft wel veel vrienden, maar weinig mensen weten hoe hij echt in elkaar zit. 

Hij vindt het soms wel prettig gewoon te praten met meisjes, die doen niet moeilijk als hij een 

klein beetje over gevoelens of emoties praat. Zijn vrienden moeten daar niets van hebben, hij 

zelf trouwens ook niet als een vriend van hem emotioneel begint te doen. Als jongen hoor je 

stoer en hard te zijn en uit te stralen dat alles goed gaat.  

 Zijn ouders laten dit ook altijd aan Ahmet weten, hij is een man hij hoort voor anderen 

te zorgen en zeker van zichzelf te zijn. Ahmet ouders houden nog erg vast aan hun Turkse 

achtergrond, met de normen, waarden en regels die daarbij horen. Voor Ahmet is dit lastig, hij 

groeit op in Nederland waar andere normen, waarden en regels gelden, het is vaak lastig dit 

aan zijn ouders uit te leggen. Praten over zaken rondom seks bijvoorbeeld, dit is iets wat hij 

niet kan bespreken met zijn ouders. 

 

 3.3.7 Een dag in het leven van Ahmet 

 

Ahmet wordt ’s ochtends wakker door de wekker op zijn mobiele telefoon. Als hij de wekker 

uitzet kijkt Ahmet direct of hij nog WhatsApp berichten heeft of andere meldingen. Na een 

langzame start, fietst hij snel naar school. 

 Op school hangt hij in tussenuren en pauzes buiten rond. Tijdens de lessen is hij vaak 

bezig met andere zaken, maar Ahmet zorgt er vaak voor dat de leraren dit niet in de gaten 

hebben. Na school gaan Ahmet en zijn vrienden vaak langs de supermarkt, halen wat eten en 

drinken en gaan ergens rondhangen met zijn allen. Tegen het eind van de dag gaat Ahmet 
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richting huis, om samen te eten met zijn familie en vervolgens de rest van de avond thuis te 

blijven. 

 

3.4  Gebruiksscenario Ahmet 

 

Sinds kort heeft Ahmet contact met Jennifer, een 4
e
 klasser, hij vindt haar erg knap en 

aantrekkelijk. Jennifer heeft al wat ervaring met seks, Ahmet eigenlijk niet zo, maar uit 

schaamte laat hij haar daar niets van merken. Via WhatsApp hebben Jennifer en Ahmet al 

veel gepraat en de laatste tijd zijn de berichten vaak seks gerelateerd. Op zo een moment doet 

Ahmet net alsof hij al veel ervaring heeft met seks en weet waar hij over praat. Alles wat hij 

zegt heeft Ahmet voornamelijk van horen zeggen, internet en films.  

 Nu is Jennifer binnenkort alleen thuis en vraagt Ahmet mee te gaan naar haar huis om 

seks te hebben. Ahmet stemt toe niet wetend hoe hij zich uit deze situatie moet redden, zonder 

als een sukkel over te komen. Na een wat onhandige situatie hebben Jennifer en Ahmet seks 

gehad met elkaar. 

 Een week later heeft Ahmet last van jeuk bij zijn geslachtsdeel en pijn bij het plassen, 

dit alles maakt hem erg onzeker. Ahmet weet niet wat hij moet doen, hij durft niet met zijn 

ouders of vrienden te praten. Ahmet heeft het gevoel dat het wel eens iets te maken kan 

hebben met zijn avontuur met Jennifer, maar ook met haar durft hij hier niet over te praten. 

 Op zijn kamer zit Ahmet na te denken over wat hij moet doen, dan herinnert hij zich 

de posters op school die gaan over ‘‘als je vragen hebt over seks, download dan de Sense 

coach’’. Ahmet pakt zijn mobiele telefoon en gaat zoeken in de App store, hij vindt inderdaad 

een Sense coach applicatie en Ahmet kan deze kosteloos downloaden. Ahmet vraagt zich 

ondertussen af hoe betrouwbaar zo een applicatie is, maar zo te zien is de applicatie onder 

andere ontwikkeld door de GGD, dan moet dat wel goed zitten. Als de applicatie gedownload 

is kan hij gelijk aangeven of hij met een vrouwelijke of mannelijke coach wil praten, wat zijn 

of haar leeftijd is en of er gebruik gemaakt wordt van spraak of tekst. Nadat Ahmet aangeeft 

wat zijn klachten zijn, laat de coach weten dat Ahmet mogelijk een SOA heeft opgelopen. 

Ahmet heeft wel eens gehoord van SOA’s, maar weet er niet zoveel van. Hij stelt nog een 

paar vragen om meer informatie te krijgen en om erachter te komen wat hij nu moet doen. De 

coach geeft korte, snelle en eenvoudige antwoorden. Ahmet ziet dat hij zich gratis kan laten 

testen bij een Sense spreekuur bij hem in de buurt.  

 Nu Ahmet weet van de applicatie denkt hij, had ik deze Sense coach applicatie maar 
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gehad voordat ik met Jennifer seks had gehad, maar voor de toekomst heb ik in ieder geval 

wel iemand met wie ik kan ‘‘ praten’’. 

 

3.5 Secundaire Persona Charlotte 

 

 3.5.1  Demografische gegevens Charlotte 

 

       Naam:   Charlotte  

      Geslacht:  Meisje 

      Leeftijd:  16 jaar 

      Opleiding:   4
e
 leerjaar VMBO zorg en welzijn  

     Afkomst:   Nederlands 

     Ouders:   Nederlands 

             
7
  Broers en zussen: Een zusje van 12 

 

 3.5.2 School en werk 

 

Charlotte zit in het 4
e
 leerjaar van het VMBO. Ze gaat met plezier naar school, en haalt goede 

cijfers. Haar ouders vinden het belangrijk dat Charlotte op school goed haar best doet. 

Charlotte heeft wel af en toe het gevoel dat ze haar ouders teleurstelt, omdat ze geen HAVO 

of VWO doet. Als bijbaantje werkt ze bij de groenteboer in het winkelcentrum in hun dorp, 

elke zaterdag en één middag doordeweeks. 

 

 3.5.3 Hobby’s en vrije tijd 

 

Charlotte leest graag boeken en elke zondag gaat ze met haar familie naar de kerk. Met 

vriendinnen vind ze het leuk om door de stad te wandelen of een film te kijken. Charlotte is 

ook erg sportief ze zit op volleybal en tennis, en af en toe speelt ze wel eens wedstrijden. 

Helaas kan dit niet heel vaak vanwege haar werk en huiswerk wat volgens haar ouders voor 

moet gaan. Via de tennisclub heeft ze Bart leren kennen, Charlotte en Bart zijn al een tijd erg 

verliefd op elkaar. 

 

 

                                                           
7 Deze foto is gebruikt met de toestemming van de eigenaar. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de 

gerespecteerde eigenaars. Heruitgave of extern gebruik van materiaal uit dit verslag is zonder toestemming niet toegestaan. 
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 3.5.4 Beschikbare technologie 

 

Charlotte heeft een verouderde telefoon, ze gebruikt haar telefoon vooral om te bellen of te 

sms-en. Als er een WIFI verbinding is kan ze met haar telefoon op internet. Thuis staat er in 

de studeerkamer een computer. 

 

 3.5.5 Communicatie via digitale (sociale) media 

 

Charlotte vindt het erg leuk om achter Facebook te zitten, dit doet ze dagelijks thuis achter de 

computer. Ze heeft geen eigen computer, want haar ouders vinden al die digitale technologie 

maar onzin. Op haar telefoon kan ze ook op Facebook, maar alleen thuis, op school of op een 

andere plek waar ze toegang heeft tot een WIFI verbinding. Om die reden communiceert ze 

met haar telefoon vooral via sms-berichten met vriendinnen en Bart. WhatsApp gebruikt ze af 

en toe, als ze weet dat ze langere tijd toegang heeft tot een internet verbinding. 

 

 3.5.6 Doelen, problemen en omgeving 

 

Charlotte wil na haar VMBO-opleiding met een MBO-opleiding beginnen en als het lukt wil 

ze graag HBO-verpleegkunde gaan doen. Het is een lange termijn doelstelling, maar het zou 

haar en haar ouders zo trots maken als het lukt. Later in de zorg werken en mensen begeleiden 

of verzorgen is iets wat haar veel voldoening kan gaan geven. 

 Charlotte heeft veel vriendinnen, ze vindt het leuk nieuwe mensen te leren kennen. 

Haar vriendinnen zijn afkomstig uit veel verschillende groepen, haar beste vriendin Lisanne 

heeft ze leren kennen via de kerk, vanaf jongs af aan zijn ze al bevriend. Charlotte haar andere 

vaste vriendinnen groep is ontstaan vanuit school en met het volleybalteam zijn ze ook een 

hechte groep. Bij de tennisclub heeft ze ook een paar vaste vriendinnen met wie ze speelt en 

haar collega’s op het werk zijn ook erg aardig.  

 Bart speelt ook een belangrijke rol in haar leven, ze kennen elkaar nu vier jaar, maar 

sinds twee jaar hebben ze vaste verkering. Bart en Charlotte zijn erg gek op elkaar, helaas zijn 

Charlotte haar ouders niet erg blij met de verkering. Ze vinden dat Charlotte nog wat langer 

zou moeten wachten, en dat haar focus op school en werk moet liggen. Daarnaast is Bart iets 

ouder en geen lid van de kerk wat haar ouders ook niet prettig vinden. 

 Naast dat Charlotte en haar ouders onenigheid hebben over Bart, is hun relatie goed. 

Haar ouders steunen haar altijd als het gaat om school, sport of werk. Charlotte kan ook goed 

met haar moeder praten, maar het probleem is wel dat nu ze al een tijdje serieus is met Bart en 
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ze hier niet over bij haar moeder terecht kan. Bart is namelijk een jaar ouder dan Charlotte en 

hij wil graag een stapje verder gaan in hun relatie, hij wil graag met haar vrijen. 

 

 3.5.7 Een dag in het leven van Charlotte 

 

Charlotte begint haar dag altijd met een ontbijt samen met haar ouders, daarna vertrekt ze naar 

school. Op school volgt ze geduldig haar lessen en in de pauzes kletst ze wat af met haar 

vriendinnen. Na school gaat ze eerst naar huis om thee te drinken met haar moeder, daarna 

maakt ze haar huiswerk, als er tijd over is gaat ze nog even langs bij een vriendin of een 

vriendin komt bij haar langs. Op andere dagen is ze aan het werk, aan het volleyballen of aan 

het tennissen. Op vrijdagavond spreekt ze af met Bart en ze zien elkaar altijd op de tennisclub. 

 Na het avondeten leest ze vaak een boek of ze kijkt TV beneden op de bank, ze kijkt 

graag naar GTST om daarna een film of een show op te zetten, het ligt eraan waar ze zin aan 

heeft. 

 

3.6  Gebruiksscenario Charlotte 

 

Charlotte is erg gelukkig met Bart, ze denkt dat ze voor altijd bij elkaar blijven, zo goed 

passen ze bij elkaar. Het enige lastige is dat Bart sinds korte tijd het onderwerp seks steeds 

vaker ter sprake brengt. Vanuit Charlotte haar opvoeding is seks iets wat vanuit de Bijbel 

vooral als “zonde”wordt gezien, of waar je mee wacht tot je getrouwd bent. Nu heeft 

Charlotte hier wel een andere kijk op en vindt ze niet dat ze moet wachten tot het huwelijk, 

maar wanneer dan wel? Wanneer weet ze of ze er klaar voor is om met Bart seks te hebben, 

en wat houdt het precies in, ze wil niet onverwachts zwanger raken. Allemaal vragen waar ze 

nog geen antwoord op heeft.  

 Met haar ouders kan ze hier niet over praten, ze zijn al niet te echt te spreken over haar 

verkering, laat staan dat ze hier over willen praten. Bij Lisanne kan Charlotte ook niet terecht, 

haar beste vriendin is geweldig, maar als het aankomt op het geloof is ze een stuk strikter dan 

Charlotte. 

  Charlotte heeft een paar jaar geleden op school wel voorlichting gekregen, helaas lette 

ze niet erg goed op, omdat ze het vrij ongemakkelijk vond om een leraar op school te horen 

praten over seks en condooms. Wat ze nog wel weet is dat hij het had over een programma 

met de naam Sense, waar je vragen kunt stellen op het gebied van seks. Charlotte vraagt zich 

alleen of hoe ze gebruik kan maken van Sense. De aankomende tijd besluit ze haar ogen goed 



 

39 
 

open te houden, want volgens die leraar hangen er ook posters in de school en in bushokjes 

met verdere informatie. 

 Charlotte komt er inderdaad achter dat er verschillende media kanalen zijn, die haar 

kunnen helpen met de vragen die ze heeft. Het probleem is alleen dat veel van die kanalen via 

internet te bereiken zijn, achter de computer thuis van Sense gebruik maken is voor Charlotte 

geen optie, teveel kans dat één van haar ouders binnenloopt. Via haar telefoon is ook niet 

handig, aangezien haar telefoon niet erg snel is met internet applicaties. Dan ziet ze als laatste 

optie een Sense SMS service staan aangeboden door de GGD, het gaat om een gratis nummer 

waar ze zich kan aanmelden en vervolgens haar vragen naar toen kan sms-en.   

 Charlotte stuurt een sms en kijkt wat er gebeurt, enkele tellen later heeft ze een bericht 

dat ze contact heeft met Loes van Sense en dat zij al haar vragen graag wil beantwoorden. 

Charlotte begint met een eenvoudige vraag: “Welke verschillende manieren van anticonceptie 

zijn er beschikbaar?”. Loes geeft een duidelijk antwoordt terug en Charlotte krijgt zo de kans 

al haar vragen te stellen. Het is prettig dat Loes op een duidelijke en heldere manier terug 

sms’t en Charlotte het gevoel geeft alsof ze met een bekende aan het praten is wat een 

vertrouwt gevoel geeft.  

 Charlotte voelt zich na het gebruik maken van de Sense SMS service een stuk 

zekerder, ze durft nu ook haar ontdekkingen eerst met Bart te bespreken voordat ze de 

volgende stap neemt. Charlotte begrijpt van Loes dat het belangrijk is haar eigen grenzen aan 

te geven en deze samen met Bart te bespreken om erachter te komen wat ze beiden graag 

willen. Om zo op een veilige en prettige manier voor het eerst seks te hebben. 

 

4. Discussie 

 

4.1  Onderzoeksuitkomsten 

 

Hoofdvraag van dit onderzoek was: “Welke archetypische gebruikers in de vorm van 

Persona’s worden onderscheiden vanuit de contextual inquiry data over de behoeftes van 

hoog risico jongeren met betrekking tot moderne eHealth technologieën, en de literatuur voor 

seksuele voorlichting met behulp van virtual coaching en SMS service?”.  

Er zijn twee Persona’s opgesteld, primaire Persona Ahmet en secundaire Persona Charlotte. 

 Er is gekozen voor een jongen als primaire Persona, omdat er in de focusgroep meer 

mannelijke dan vrouwelijke deelnemers waren tussen de 12-17 jaar. Zowel de invulling van 

de Persona’s als de gebruiksscenario’s zijn afkomstig uit de data analyse en literatuur. De 
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afkomst en laag sociaal economische status van Ahmet wordt door de literatuur (Kulyk, den 

Daas, et al., 2014) en de data bevestigd, om die reden is Ahmet de primaire Persona. Bij de 

secundaire Persona, Charlotte een meisje van Nederlandse afkomst met een sterk geloof, gaat 

het niet om een culturele achtergrond vanuit afkomst zoals bij de primaire Persona, maar om 

een culturele achtergrond vanuit geloof (de Graaf et al., 2012). Bij de secundaire Persona ligt 

de nadruk bij het geloof en de invloed die dit heeft op de toegang tot informatie over liefde, 

relaties en seksualiteit. Geloofsovertuiging speelt namelijk een rol bij seksueel gedrag en 

ideeën daarover. In onderzoek is naar voren gekomen dat seksueel gedrag en opvattingen 

onder christelijke en islamitische jongeren sterk met elkaar overeen komen. Christelijke en 

islamitische jongeren geven aan negatieve gevoelens te ervaren rondom seksualiteit zoals 

schuld of schaamte of seks vies vinden (Poelman, Meijer, van Acker, van der Vlugt, & de 

Graaf, 2013).  

 De Persona’s en de gebruiksscenario’s zijn beiden gericht op het verkrijgen van meer 

informatie en het vergroten van kennis om op die manier de seksuele gezondheid te 

verbeteren. In het gebruiksscenario van Charlotte wordt naast kennis, Charlotte’s 

weerbaarheid en gedrag ten opzichte van haar vriend getoond. Dit wordt geïllustreerd in het 

volgende voorbeeld: “Charlotte begrijpt van Loes dat het belangrijk is haar eigen grenzen 

aan te geven en deze samen met Bart te bespreken om erachter te komen wat ze beiden graag 

willen. Om zo op een veilige en prettige manier voor het eerst seks te hebben.”.Volgens 

Poelman et al. (2013) is de weerbaarheid van hoog risico jongeren vaak laag. Meisjes en 

christelijke jongeren geven vaker aan te worden overgehaald en ervaren dwang om 

gemeenschap te hebben (Poelman et al., 2013). Het is belangrijk de weerbaarheid te vergroten 

en daarnaast attitude en gedrag te veranderen (Schaalma et al., 2004; Vanwesenbeeck et al., 

2003). In de Persona’s en gebruiksscenario’s is dit aspect wel meegenomen, maar of het om 

een eenmalige gedragsverandering gaat of een blijvende is moeilijk te meten. 

 In Bijlage 1 en Bijlage 2 zijn beknopte versies van de Persona’s te zien, afgeleid 

vanuit de resultaten van paragraaf 3.2 en 3.4. 

 

4.2 Algemene richtlijnen voor virtual coaching en SMS service 

 

In deze paragraaf wordt een overzicht van algemene richtlijnen gegeven voor virtual coaching 

en SMS service toepassingen voor hoog risico jongeren die volgen uit de resultaten. Eerst 

volgen de algemene aspecten en daarna worden de specifieke richtlijnen gegeven, apart voor 

virtual coaching en SMS service. 
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 4.2.1  Toegankelijkheid en anonimiteit 

 

Uit de resultaten van de focusgroepen blijken jongens en meisjes de voorkeur geven aan 

virtual coaching en SMS service via een mobiele telefoon, om zo de privacy van gebruik te 

behouden. Eén van de deelnemers bevestigt dit als volgt: “Maak alles anoniem.”. Op de 

vraag over toegankelijkheid via een website, Facebook pagina of mobieltje wordt er door de 

hoog risico jongeren geantwoord: “Op je mobiel.” met als aanvulling: “Dat ziet niemand.”. 

Het voordeel van virtual coaching en SMS service voor hoog risico jongeren is, dat de 

jongeren niemand anders in zijn of haar omgeving vragen hoeven te stellen over seksualiteit. 

In het gebruiksscenario komt dit op de volgende manier terug: “Op zijn kamer zit Ahmet na te 

denken over wat hij moet doen, dan herinnert hij zich de posters op school die gaan over “als 

je vragen hebt over seks, download dan de Sense coach.”, Ahmet kan wel zijn verhaal kwijt, 

maar op een manier die privé is en anoniem. Het belang van anonimiteit en het niet willen 

delen van persoonlijke informatie over de seksuele gezondheid online wordt door de literatuur 

bevestigd (Selkie et al., 2011; Kulyk, den Daas, et al., 2014 ; Dennison et al., 2013).  

 

 4.2.2 Betrouwbare en legitieme bron 

 

Het weergeven van een betrouwbare en legitieme bron is van belang voor hoog risico 

jongeren, en welke instelling achter de gegeven informatie zit. In de focusgroep wordt er het 

volgende over gezegd: “Moet wel betrouwbaar zijn.” en “Als je betrouwbaar is, als je weet 

dat het van de GGD is dan wel, Dan zijn de mensen eerder geneigd om het te gebruiken.”. Dit 

wordt bevestigd door Kulyk, den Daas, et al., (2014) in dit onderzoek geven hoog risico 

jongeren aan dat de bron achter de informatie belangrijk is, zodat jongeren de kwaliteit van de 

gekregen informatie kunnen evalueren. 

 

4.3 Specifieke richtlijnen voor virtual coaching 

 

De eerste subonderzoeksvraag is: “Wat zijn de specifieke designfactoren en passende 

gebruiksscenario’s met betrekking tot virtual coaching voor hoog risico jongeren?”. Aan 

virtual coaching is in de focusgroepen kort aandacht besteed, de bij Sense al bekende en 

bestaande eHealth interventies zijn namelijk uitgebreid behandeld. Wat wel bekend is dat de 

jongeren positief reageren op het idee van een virtual coach. De algemene reacties vanuit de 

focusgroepen op de ontwikkelde applicaties van Sense worden gebruikt in het beantwoorden 

van de subonderzoeksvragen.  
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 4.3.1 Virtual coaching via sociale media 

  

Sommige jongeren vinden het handig als virtual coaching te gebruiken is via een Facebook 

link, zodat deze jongeren de applicatie niet apart hoeven te downloaden. In de focusgroep 

werd er positief gereageerd op de volgende vraag: “App op Facebook integreren… dat je op 

Facebook alles snel kan opzoeken?”. Wel is het voor de jongeren belangrijk dat dit anoniem 

kan, anders wordt de Facebook link niet gebruikt dit is terug te zien in volgend citaat: “Maar 

niet als er staat’ … heeft deze app gebruikt’.”. 

 

 4.3.2 Aantrekkelijkheid en interactiviteit  

 

Jongens willen dat virtual coaching verschillend is voor jongens en meisjes. Aantrekkelijkheid 

van de virtual coach speelt bij sommige jongens een rol. Jongeren vinden het prettig als er een 

bepaalde mate van interactiviteit is en keuze mogelijkheid in relatie tot virtual coaching, in 

het gebruiksscenario wordt dit als volgt beschreven: “Als de applicatie gedownload is kan hij 

gelijk aangeven of hij met een vrouwelijke of mannelijke coach wil praten, wat zijn of haar 

leeftijd is en of er gebruik gemaakt wordt van spraak of tekst.”.  

 

 4.3.3 Echtheid en professionaliteit 

 

Virtual coaching moet ook professioneel overkomen en eenvoudig in gebruik zijn. Zowel 

jongens als meisjes vinden het belangrijk dat de echtheid van de virtual coach gewaarborgd 

blijft, jongeren willen het gevoel hebben dat er contact is met een “echt” persoon. In de 

focusgroep wordt er gevraagd: “Als je erachter komt dat er een machine achter zit?” volgen 

de antwoorden “Nee” en ”Niet leuk”. Meisjes vinden dit vooral belangrijk, omdat de coach 

alle vragen moet begrijpen en kunnen beantwoorden, ook als het gaat om ingewikkelde 

vragen. Jongeren willen niet het gevoel hebben dat er met een machine gecommuniceerd 

wordt. Naast dat het echt moet aanvoelen, moet wel de anonimiteit van de jongeren 

gewaarborgd blijven, tijdens de communicatie.  

 

 4.3.4 Informatie en communicatie 

 

De informatie die gevraagd wordt door jongeren, verschild tussen meisjes en jongens. 

Sommige meisjes geven aan bepaalde zaken wel te weten, en stellen eerder vragen over 

zwangerschap, dan hoe een condoom te gebruiken. Jongens geven aan, alles wat niet bekend 

is te vragen aan de virtual coach. De manier waarop de virtual coach communiceert moet 
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begrijpelijk, beknopt en snel zijn. Zoals in het gebruiksscenario op de volgende manier wordt 

weergegeven: “De coach geeft korte, snelle en eenvoudige antwoorden.”. 

 

4.4 Specifieke richtlijnen SMS service 

 

 De tweede subonderzoeksvraag gaat over SMS service: “Wat zijn de specifieke 

designfactoren en passende gebruiksscenario’s met betrekking tot SMS service voor hoog 

risico jongeren?” 

 

 4.4.1  Professioneel en aantrekkelijk 

 

De SMS service moet professioneel en aantrekkelijk overkomen. Professionaliteit valt deels 

onder de algemene richtlijn van paragraaf 4.2.2, maar professionaliteit komt ook terug in de 

manier waarop er gecommuniceerd wordt met hoog risico jongeren. Aantrekkelijkheid gaat 

over hoe de sms-berichten zijn vorm gegeven, welke lettertype, kleur, emoticons en wordt er 

gebruikt gemaakt van een avatar. Een duidelijk verschil tussen beide applicaties is dat de 

manier van beeldvorming verschilt, bij SMS service zien de jongeren geen “persoon” voor 

zich. 

 

 4.4.2 Kosteloos en zonder 3G of WIFI 

 

 SMS service kan daarnaast zonder gebruik van een internet of WIFI verbinding gebruikt 

worden via de mobiele telefoon. In het gebruiksscenario is dit te zien: “Via haar telefoon is 

ook niet handig, aangezien haar telefoon niet erg snel is met internet applicaties. Dan ziet ze 

als laatste optie een Sense SMS service staan aangeboden door de GGD, het gaat om een 

gratis nummer waar ze zich kan aanmelden en vervolgens haar vragen naar toen kan  

sms-en”. Wat vanuit dit stuk gebruiksscenario ook te zien is, is dat de service kosteloos dient 

te worden aangeboden. Het gebruik maken van een SMS service kan op die manier overal, 

daarnaast kan de buitenwereld niet zien wat een jongere aan het doen is, wat de privacy 

versterkt. Door Kulyk, Akker, et al., (2014) en Amin et al., (2005) wordt deze privacy van 

sms-en op verschillende plaatsen ook als voordeel gezien. 

 

 4.4.3 Eenvoudige en korte communicatie 

 

Bij de SMS service is de manier van communicatie belangrijk, berichten moeten eenvoudig en 

kort zijn, daarnaast is het opnieuw belangrijk dat de jongeren het gevoel hebben contact te 
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hebben met een ander persoon. Dit wordt weergegeven in de volgende voorbeelden: 

“Charlotte stuurt een sms en kijkt wat er gebeurt, enkele tellen later heeft ze een bericht dat 

ze contact heeft met Loes van Sense en dat zij al haar vragen graag wil beantwoorden.”… 

“Het is prettig dat Loes op een duidelijke en heldere manier terug sms’t en Charlotte het 

gevoel geeft alsof ze met een bekende aan het praten is wat een vertrouwt gevoel geeft.”. 

Daarnaast kan er bij een SMS service langer nagedacht worden en hoeft degene die in gesprek 

is niet direct te reageren. 

  

4.5 Voordelen en nadelen van virtual coaching 

 

De derde en vierde subonderzoeksvraag gaan over de voor- en nadelen van beide eHealth 

toepassingen. Eerst wordt de derde vraag beantwoordt: “Wat zijn volgens de risicogroep 

voordelen en nadelen van virtual coaching?”  

 

 4.5.1 Toegankelijkheid en spraakgebruik 

 

Eén van de voordelen van virtual coaching voor jongeren is, dat als de jongere met vragen 

over seksualiteit niet bij iemand terecht kan of iemand erover durft aan te spreken, deze 

vragen toch gesteld kunnen worden. Virtual coaching kan anoniem gebeuren in de privacy 

van de gebruiker. Via spraak kunnen vragen gesteld worden, wat eenvoudiger is dan een 

vraag stellen via geschreven tekst. Praten kost ook minder moeite dan typen. Voor mensen die 

niet kunnen typen door een beperking, een kapot toetsenbord of een andere reden kan dit een 

groot voordeel zijn en de toegankelijkheid van de toepassing vergroten. 

 

 4.5.2 Technologie, internet en gebruik 

 

Veel jongeren zijn in het bezit van een smartphone en een 3G of WIFI verbinding. 

Tegelijkertijd is het een nadeel dat virtual coaching niet zonder 3G of WIFI verbinding 

mogelijk is en niet beschikbaar is op verouderde mobiele telefoons. Wat een voordeel is van 

virtual coaching op een smartphone, is dat dit het gebruiksgemak vergroot.  

 Als virtual coaching kosteloos wordt aangeboden is dit ook een voordeel, is dit niet 

mogelijk dan verlaagd dit het gebruik. Wat ook het gebruik verlaagd is als de virtual coach 

niet overkomt als een “echt” persoon dit is voor de risicogroep een nadeel. Virtual coaching 

is nog voor veel gebruikers onbekend wat gebruiksgemak juist kan verlagen. Tegelijkertijd 
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zijn jongeren geïnteresseerd en snel in het oppakken van nieuwe technologieën wat een 

voordeel kan zijn. 

 

4.6 Voordelen en nadelen SMS service 

 

De andere subonderzoeksvraag over de voor- en nadelen van de eHealth toepassingen is de 

volgende: “Wat zijn volgens de risicogroep voordelen en nadelen van SMS service?” 

 

 4.6.1 Toegankelijkheid 

 

Het is voor de risicogroep belangrijk dat vragen over seksualiteit gesteld kunnen worden als 

dit in de eigen omgeving niet kan. Het kunnen stellen van deze vragen op een eenvoudige 

manier is een mogelijkheid en een voordeel dat SMS service biedt. 

 

 4.6.2 Beschikbaarheid en gebruiks(on)gemak 

 

Voordelen van SMS service is dat het beschikbaar is op alle mobiele telefoon (smartphones 

en verouderde modellen). Het medium is al lange tijd bekend wat gebruiksgemak vergroot. 

Gebruik maken van de SMS service is niet internet gebonden, als de SMS service kosteloos 

gebruikt kan worden zijn dit voordelen voor de risicogroep. Worden er kosten gemaakt via de 

SMS service door de gebruiker dan is dit een nadeel.  

 Wat een nadeel kan zijn van SMS service is dat alle vragen getypt moeten worden wat 

het gebruiksgemak belemmerd. Voordeel van de SMS service is dat het typen van sms-

berichten in tegenstelling tot spraakberichten niet opvalt, wat het gebruiksgemak kan 

vergroten.   

 

4.7 Voorkeuren van risicojongeren: virtual coaching of SMS service  

 

De laatste subonderzoeksvraag die behandeld wordt, is: “Hebben bepaalde subdoelgroepen 

binnen hoog risico jongeren voorkeur voor virtual coaching of SMS service en in welke 

context?” Vanuit de focusgroepen data is niet te zien welke persoon welke uitspraak doet, 

behalve dat de groepen zijn opgesplitst naar geslacht. Hierdoor is het moeilijk een uitspraak te 

koppelen aan een bepaald type jongeren. Wat wel naar voren komt is dat het cultuur 

afhankelijk is of er thuis over seksualiteit en over vragen betreffende het onderwerp 

gesproken kan worden. Eén deelneemster van de focusgroep geeft aan dat haar vader 
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Surinaams is en dat zij alles met hem kan bespreken, en ook met haar ouders en vriendinnen. 

De deelneemster zegt het volgende: “Maar kijk, mijn vader is Surinaams en ik heb alles met 

hem besproken. Ik kan met alles bij mijn ouders terecht, bij mijn vriendinnen met alles 

terecht, dat is gewoon fijn, als er iemand is die iets ouder is met wie je alles kan bespreken. 

Maar voor mensen die dat niet kunnen is het spreekuur toch?”. Dit staat in tegenstelling tot 

de literatuur die stelt dat meiden van buitenlandse afkomst risico lopen als het aankomt op het 

niet gebruiken van anticonceptie of condooms (Vanwesenbeeck et al., 2003). 

 Terwijl een andere deelneemster in die focusgroep zich uitspreekt in overeenstemming met 

de literatuur: “Ik zou niet met mijn vader daarover praten. Hoe moet ik dit doen?”. En weer 

een ander geeft aan: “Het verschilt ook per cultuur, bij sommige culturen wordt er totaal niet 

over gesproken…”. Deze verschillende uitspraken geven aan dat er verschillen zijn tussen 

gebruikers. De afkomst van de verschillende deelneemsters is alleen niet duidelijk.  

 

 4.7.1 Type telefoon, gamen en WhatsApp  

 

De keuze tussen virtual coaching en SMS service is afhankelijk van het type telefoon en 3G 

of WIFI verbinding van het toestel. Vanuit de focusgroepen zijn zowel jongens als meisjes 

vaak in het bezit van een mobiele telefoon en internet toegang. Meisjes praten vaker over 

seksualiteit met mensen in de omgeving dan jongens. Om die reden kan het gebruik van een 

eHealth toepassing bij jongens hoger zijn. Jongens, die erg veel gamen, in vergelijking met 

meisjes, en veel virtual characters tegen komen tijdens games, kunnen om die reden sneller 

kiezen voor virtual coaching.  

 Volgens Selkie et al. (2011) is sms-en één van de populairste technologieën onder 

jongeren, terwijl WhatsApp door hoog risico jongeren van de focusgroepen veel gebruikt 

wordt. Bij de focusgroepen ligt het WhatsApp gebruik van de jongens hoger dan dat van de 

meisjes. WhatsApp ligt meer in lijn van virtual coaching, die jongens kiezen dan misschien 

eerder voor virtual coaching als eHealth toepassing. Bij de jongens van de focusgroep is er 

meer sprake van etniciteit dan bij de meisjes. Of etniciteit betekent dat het WhatsApp gebruik 

hoger ligt en daarmee het kiezen voor virtual coaching in plaats van SMS service is een 

mogelijkheid, maar niet met zekerheid te zeggen.  

Verschillen tussen dit onderzoek en de literatuur zijn mogelijk afkomstig door de beperkingen 

van dit onderzoek, die hieronder behandeld worden. 
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4.8 Beperkingen van het onderzoek 

 

Voor dit onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van uitgewerkt transcript van de focusgroepen, 

een beperking hiervan is dat bepaalde aspecten van non-verbale communicatie wegvallen bij 

het lezen van deze transcripten. Dat voor dit onderzoek de hoog risico jongeren niet gezien 

zijn door de onderzoeker kan als een beperking worden gezien. Daarnaast is het niet 

duidelijke welke hoog risico jongere welke uitspraak doet. Hierdoor is niet te zien of bepaalde 

uitspraken cultuur afhankelijk zijn. 

 Vanuit de invalshoek van dit onderzoek is het niet mogelijk geweest aanvullende 

vragen te stellen aan de focusgroepen, vooral over het onderwerp virtual coaching. In de 

focusgroepen wordt dit onderwerp kort behandeld. De vragenlijst die gebruikt is, is niet 

opgesteld vanuit dit specifieke onderzoek, voor dit onderzoek was het bijvoorbeeld belangrijk 

geweest te weten hoe het SMS gebruik onder hoog risico jongeren is.  

 De data zijn veelal kwalitatief wat om een andere manier van analyseren vraagt. Het 

niet kunnen gebruiken van statische analyse programma’s, waar harde cijfers en figuren 

uitgerekend kunnen worden, maar juist gebruik maken van een stappenplan maakt de 

repliceerbaarheid van de methode moeilijker en de betrouwbaarheid mogelijk lager. Het is 

wel mogelijk voor een andere onderzoeker dezelfde stappen van dit onderzoek te doorlopen, 

om op die manier de betrouwbaarheid te verhogen. Twee onderzoekers kunnen dan de 

Persona’s en gebruiksscenario’s met elkaar vergelijken en samenvoegen.  

 Bij het opstellen van de Persona’s en gebruiksscenario’s speelt de invalshoek en de 

methode van de onderzoeker ook een rol. De onderzoeker probeert zijn objectiviteit te 

waarborgen door zich hier bewust van te zijn. Ook verdiept de onderzoeker zich in die mate in 

de data, dat de Persona’s en gebruiksscenario’s zoveel mogelijk een direct afspiegeling van de 

data zijn. Toch is het niet zo dat een andere onderzoeker exact dezelfde Persona’s en 

gebruiksscenario’s zou ontwerpen, deze zijn dan toch beïnvloedt door een bepaalde mate van 

subjectiviteit tijdens de data analyse. 

  

4.9 Aanbevelingen: virtual coaching en SMS service 

 

Vanwege de kanttekeningen die geplaatst worden voor dit onderzoek, worden er de volgende 

aanbevelingen gedaan, als het gaat om de ontwikkeling van de eHealth interventies. 

 Zoals al eerder genoemd is, is er voor dit onderzoek is een methode gebruikt die door 

de onderzoeker zelf is ontworpen met behulp van verschillende literatuur bronnen. Dit 

combineren van verschillende technieken en methodes geeft een solide basis, maar gezien de 
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beperkingen genoemd in paragraaf 4.3, zijn er wel aanbevelingen te doen voor toekomstig 

onderzoek. Aan te raden is met twee of meerdere onderzoekers de methode toe te passen door 

elke onderzoeker individueel, om onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken en 

overeenkomsten te behouden en verschillen te bespreken. Daarnaast is het zo dat de methode 

verbetert of aangevuld kan worden met extra stappen, bronnen of onderzoek afhankelijk van 

de data om op die manier er voor te zorgen dat de methode passend is bij de dataset.  

 Vanuit de focusgroepen data, en met het oog op hoog risico jongeren, is het aan te 

raden beide eHealth toepassingen in verschillende talen aan te bieden. Naast Nederlands is de 

eHealth toepassing ook te gebruiken in het Engels of Turks. Het gebruik maken van 

verschillende talen en mogelijk ook culturele aspecten in de communicatie bij zowel virtual 

coaching als SMS service kan het gebruik bij hoog risico jongeren versterken.  

 Op het gebied van handelen door hoog risico jongeren, valt voor beide eHealth 

toepassingen succes te behalen. Vanuit de focusgroepen data komt naar voren dat jongeren 

gebruik maken van een eHealth toepassing als jongeren iets niet weten. Een probleem dat hier 

in sluipt is, dat uit onderzoek naar voren komt dat het condoomgebruik onder hoog risico 

jongeren laag is net als het anticonceptie gebruik bij Surinaamse en Antilliaanse meiden. Als 

deze jongeren dit door een gebrek aan kennis niet als een ‘‘probleem’’ zien, gaan hoog risico 

jongeren de eHealth toepassing hier niet voor inschakelen. Dit betekent voor hoog risico 

jongeren dat deze voor alsnog achter de “feiten” aanlopen. Of, pas de toepassing gebruiken, 

nadat er problemen zijn ontstaan. Surinaamse meiden mogen dan vrij kunnen praten met 

familie en vrienden, maar als dit soort gesprekken niet gaan over bescherming op het gebied 

van seksueel contact, dan worden deze jongeren niet geholpen. Vooral als deze meiden het 

idee hebben dat er voldoende kennis aanwezig is, als het gaat om de seksuele gezondheid.  

 Bekendheid, verspreiding en implementatie van de eHealth toepassingen onder hoog 

risico jongeren spelen hierbij een grote rol. Vanuit de focusgroepen data blijkt de bekendheid 

van Sense erg laag te zijn onder hoog risico jongeren. Dit onderzoek richt zich niet op het 

verhogen van die bekendheid, maar de bekendheid van Sense is wel belangrijk als het 

aankomt op de implementatie en toepassing van de eHealth interventies. Advies is dan ook 

dat beide eHealth interventies op vroege leeftijd bekend zijn bij jongeren, hoog risico 

jongeren geven aan dat reclame maken via social media zoals Facebook wel zinvol is. Als de 

jongeren dan via een link naar een externe website of download pagina geleid worden, geven 

de jongeren aan hiervan gebruik te maken. Met als voorwaarde dat het aanklikken van deze 

link niet zichtbaar is voor mede Facebook gebruikers.  
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 Bekendheid en gebruik van de eHealth toepassingen verhogen kan mogelijk ook 

gebeuren via scholen en ouders. Ouders die betrokken zijn bij de seksuele ontwikkeling en 

seksuele gezondheid van hun kinderen blijken vanuit de literatuur een positief effect te 

hebben op de seksuele gezondheid van jongeren. Misschien is het mogelijk voor Sense hier 

een brug te slaan tussen de jongeren en hun ouders via de eHealth interventies. Dit kan via het 

verspreiden van brieven door het hele land, in de brief worden de (gebruiks)mogelijkheden 

van de eHealth toepassingen uitgelegd. Ook het ophangen van posters op plaatsen waar hoog 

risico jongeren veel komen met daarop de verschillende eHealth toepassingen kan dit effect 

geven. 

 

4.10  Toekomstig onderzoek 

 

Naast de beperkingen en aanbevelingen voor nieuw te ontwerpen onderzoek, zijn er ook 

ideeën voor toekomstig onderzoek. Op het gebied van onderzoek voor virtual coaching en 

SMS service liggen mogelijkheden. Vooral virtual coaching is een opkomend veld, het 

gebruik van virtual agents in de gezondheidszorg is iets waar nog aanvullend onderzoek naar 

kan worden gedaan. In het bijzonder voor virtual coaching en jongeren. Jongeren gebruiken 

namelijk op een andere manier technologie dan volwassenen. De manier waarop de jongeren 

van nu en toekomstige generaties opgroeien met technologie, zorgt ervoor dat technologie een 

andere rol speelt in het leven van deze jongeren. Wat het gebruik van een eHealth toepassing 

beïnvloedt.  

  Het gebruik maken van sms-berichten in de gezondheidszorg bestaat al langer, maar 

mogelijk verliest sms-en aan populariteit door WhatsApp (Church & Oliveira, 2013) . De 

vergelijking tussen beide text messaging systemen is door Church and Oliveira (2013) 

onderzocht. Beide systemen hebben eigen voor- en nadelen, kort besproken in paragraaf 1.5. 

Waar sms-berichten al langere tijd worden gebruikt als eHealth interventie, is er op het gebied 

van WhatsApp nog weinig bekend, terwijl WhatsApp erg populair is onder jongeren.  

 Voor toekomstig onderzoek wordt geadviseerd te onderzoeken hoe jongeren reageren 

op een eHealth interventie via virtual coaching, SMS service of WhatsApp. WhatsApp wordt 

als derde mogelijkheid toegevoegd om verschillende redenen, namelijk de hoge populariteit 

van WhatsApp onder jongeren, en de minimale bekendheid over WhatsApp als eHealth 

interventie. Advies is, dit onderzoek te gebruiken om drie eHealth applicaties te ontwikkelen 

en op kleine schaal te verspreiden onder hoog risico jongeren en nader te onderzoeken. Vanuit 

de literatuur en de focusgroepen zijn er positieve reacties voor deze verschillende vormen van 
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interventie, maar het testen van deze bevindingen in een real life setting kan zeker een 

aanvulling zijn.  

 

 5 Conclusie 

 

Doel van dit onderzoek was om Persona’s en gebruiksscenario’s op te stellen voor het gebruik 

van SMS service en virtual coaching. De Persona’s zijn een weerspiegeling van hoog risico 

jongeren. De potentiële toepassing van SMS service en virtual coaching wordt weergegeven 

in de gebruiksscenario’s. Zowel de Persona’s als de gebruiksscenario’s worden als 

communicatiemiddel gebruikt in de ontwerpfase. Om de Persona’s en gebruiksscenario’s op 

te stellen is er gebruik gemaakt van de data verkregen uit vier focusgroepen en de literatuur. 

Naast de twee Persona’s met passend gebruiksscenario, kwamen de volgende resultaten naar 

voren. 

 Virtual coaching moet eenvoudig in gebruik zijn, interactief, aantrekkelijk, 

betrouwbaar en beschikbaar op meerdere mobiele apparaten. De virtual coach moet worden 

ervaren als een “echt” persoon, en de gebruiker moet bepaalde uiterlijke kenmerken van de 

coach kunnen beïnvloeden. De informatie die de virtual coach geeft moet helder, beknopt en 

eenvoudig te begrijpen zijn. Op het moment dat jongeren niet kunnen praten met de virtual 

coach moet het programma over kunnen schakelen naar text messaging. Ook willen de 

jongeren virtual coaching anoniem kunnen gebruiken. 

 SMS service haalt zijn kracht door gebruikt te kunnen worden op alle mobiele 

telefoons en zonder het gebruik van internet. Daarnaast is het ook interactief en moet het 

aantrekkelijk en betrouwbaar zijn. Het is belangrijk de sms-berichten te personifiëren door 

gebruik te maken van kleur, emoticons, verschillend lettertype en een avatar. Als de avatar de 

gesprekspartner weergeeft is het belangrijk dat de jongeren hier keuze in hebben, wordt er 

gepraat met een man of vrouw, welk geslacht en wat is de leeftijd. De SMS service moet ook 

anoniem beschikbaar zijn. 

 Keuze van taal voor beide eHealth interventies kan het gebruiksgemak vergroten en 

daarmee het gebruik.  

 Als laatste wordt hieronder beknopt weergegeven wat de kernelementen zijn waaraan 

zowel virtual coaching als SMS service moet voldoen volgens de jongeren van de 

focusgroepen data: 
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 Bekendheid van de eHealth interventies van Sense moet onder hoog risico jongeren 

vergroot worden. 

 De eHealth interventie moet er professioneel en aantrekkelijk uitzien. 

 De eHealth interventie geeft verschillende keuzemogelijkheden voor jongens en 

meisjes zoals, geslacht gesprekspartner, leeftijd en onderwerpen. 

 De eHealth interventie geeft de gebruiker de mogelijkheid voorkeursinstellingen aan 

te geven in de vorm van spraak of tekst, kleur, lettertype en taalgebruik. 

 De eHealth interventie is betrouwbaar en legitiem (wettelijk verantwoord). 

 De eHealth interventie moet beschikbaar zijn op mobiele telefoons. 

 Het gebruiken van de eHealth interventie kan anoniem. 

 Informatie die gegeven wordt via de eHealth interventie is overzichtelijk. 

 Informatie die gegeven wordt sluit direct aan op de hulpvraag van de jongere. 

 Virtual coaching is beschikbaar als applicatie op verschillende digitale systemen zoals, 

smartphones, tablets en computers. 
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Bijlage 1 Primaire Persona Ahmet 

 

    Naam:   Ahmet  

     Leeftijd:  15 jaar 

    Opleiding:  3
e
 jaar VMBO 

    Afkomst:  Turks 

    Ouders:  Turks 

     Familieleden:  Zusje en broertje 

     

Werk en hobby’s: Ahmet is keukenhulp bij een pizzeria en in zijn vrije tijd speelt hij graag 

FIFA 13 of hangt hij rond met vrienden. 

 

Technologie en communicatie: Ahmet heeft een eigen Samsung mobiel met 3G internet en 

een Playstation, thuis staat een gezamenlijke computer voor huiswerk en schoolprojecten. 

Ahmet zit dagelijks op Facebook, en gebruikt wekelijks Twitter en Instagram. WhatsAppen 

doet hij veel met vrienden, en soms om contact te leggen met meisjes. 

 

Gebruiksscenario: Ahmet voelt zich aangetrokken tot Jennifer, een 4
e
 klasser. Jennifer heeft 

al wel ervaring met seks, Ahmet niet, maar uit schaamte laat hij dit niet merken. Jennifer is 

alleen thuis en vraagt Ahmet om met haar mee te gaan, om samen seks te hebben. Ahmet weet 

niet hoe hij zich uit deze situatie moet redden en na een wat onhandige situatie hebben ze 

samen seks. 

 Een week later heeft Ahmet last van jeuk bij zijn geslachtsdeel en pijn bij het plassen, 

dit maakt hem erg onzeker. Ahmet durft hier met niemand over te praten. Ahmet vermoed dat 

het te maken heeft met de seks tussen hem en Jennifer. 

 Na veel nadenken herinnert Ahmet zich de posters op school: “vragen over seks, 

download de Sense coach.” Ahmet download kosteloos de applicatie via de App store en kan 

zien dat deze ontwikkeld is door de GGD. Ahmet geeft gelijk zijn voorkeuren aan, een 

mannelijke of vrouwelijke coach, wat is de leeftijd en spraak- of tekst berichten. Ahmet deelt 

zijn klachten en de coach geeft aan dat hij mogelijk een SOA heeft opgelopen, maar wat is 

een SOA en wat moet hij doen? Allemaal aspecten waar de Sense coach hem mee helpt en er 

is ook een gratis spreekuur bij hem in de buurt. Had hij de hulp van deze coach maar eerder 

gehad. 
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Bijlage 2  Secundaire Persona Charlotte 

 

    Naam:   Charlotte 

    Leeftijd:  16 jaar 

    Opleiding:  4
e
 jaar VMBO 

    Afkomst:  Nederlands 

     Ouders:  Nederlands 

    Familieleden:  Zusje 

     Relatie:  Bart 

Werk en hobby’s: Charlotte werkt bij de groenteboer op het winkelcentrum. In haar vrije tijd 

leest ze boeken. Charlotte is erg sportief en zit op volleybal en tennis. School en huiswerk 

staan bovenaan voor haar en haar ouders en elke zondag gaat de hele familie naar de kerk.   

 

Technologie en communicatie: Charlotte heeft een verouderde mobiel voor bellen, sms-en 

en mogelijkheid tot WIFI. In de studeerkamer staat een gezamenlijke computer met internet. 

Charlotte zit dagelijks achter Facebook op de computer. Als er lang genoeg WIFI aanwezig is 

gebruikt ze WhatsApp en Facebook via haar telefoon, anders communiceert ze vooral via 

sms-berichten.  

 

Gebruiksscenario: Bart en Charlotte zijn al een lange tijd bij elkaar en erg gelukkig. Bart 

brengt alleen de laatste tijd het onderwerp seks naar voren. Vanuit Charlotte haar opvoeding is 

seks vanuit de Bijbel een “zonde” en wacht je ermee tot je getrouwd bent. Charlotte zelf kijkt 

hier anders tegenaan. Maar wanneer is ze er klaar voor om seks te hebben met Bart, wat is 

seks precies, een onverwachte zwangerschap wil ze niet.  

 Met haar ouders en haar beste vriendin kan ze hier niet over praten. De voorlichting op 

school heeft ze ook niet goed gevolgd. Charlotte herinnert zich nog wel iets over een 

programma genaamd Sense. Charlotte ziet inderdaad in de omgeving posters van Sense 

hangen en ze ontdekt dat er veel manieren via internet beschikbaar zijn. Thuis gaat ze achter 

de computer zitten en ziet dat er een gratis Sense SMS service bestaat, dat is handig. Charlotte 

stuurt een SMS en komt in contact met Loes die al haar vragen wil beantwoorden. Loes geeft 

duidelijk en helder antwoordt en Charlotte heeft het gevoel alsof ze met een bekende praat. 

 Na het gebruik van de Sense SMS service voelt Charlotte zich een stuk zekerder, ze 

durft nu eerst met Bart te praten en haar grenzen aan te geven. Om er zo samen achter te 

komen wat ze willen en samen de volgende stap te nemen. 


