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Samenvatting 
Het aantal patiënten met diabetes mellitus type 2 (T2DM) en de daarbij behorende zorgvraag nemen 
in de toekomst sterk toe. eHealth-toepassingen zoals een ‘Personal Health Record’ (PHR) kunnen de 
zorgvraag en het zelfmanagement van patiënten ondersteunen. Met een PHR kunnen patiënten hun 
eigen gezondheidsinformatie bekijken, beheren en delen. e-Vita diabetes is een voorbeeld van een 
PHR. Dit onderzoek heeft als doel het evalueren van e-Vita diabetes ter bevordering van de 
gebruiksvriendelijkheid en persuasiviteit. 

Aan dit onderzoek hebben in totaal acht potentiële (toekomstige) gebruikers deelgenomen. 
Voor het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid is er gebruik gemaakt van een (semi-) 
gestructureerd interview en een usability test. De persuasiviteit is aan de hand van de Perceived 
Persuasiveness Questionnaire (PPQ) geëvalueerd.  

Bij de evaluatie is naar voren gekomen dat de gebruikers e-Vita diabetes niet 
gebruiksvriendelijk vinden. Met name de onduidelijke navigatie binnen e-Vita diabetes en de niet 
correct werkende buttons zorgen ervoor dat e-Vita diabetes als niet gebruiksvriendelijk is geëvalueerd. 
Wel werd e-Vita diabetes door de gebruikers als persuasief ervaren.  

De ervaren persuasiviteit kan worden geoptimaliseerd door de gebruiksvriendelijkheid te 
verhogen.  

Abstract  
The number of patients with diabetes mellitus type 2 (T2DM) and the corresponding demand of care 
will increase in the future. eHealth can support the demand of care and the selfmanagement of 
patients by means of a ‘Personal Health Record’ (PHR). With the aid of a PHR patients can access, 
manage and share their health information. e-Vita diabetes is an example of a PHR. The goal of this 
research is to evaluate e-Vita diabetes in order to promote the usability and the persuasiveness.  
 Eight potential (future) users have participated in this study. A (semi-) structured interview and 
a usability test were used to evaluate the usability. The persuasiveness is been evaluated trough the 
Perceived Persuasiveness Questionnaire (PPQ). 
 The evaluation shows that the users find e-Vita diabetes not user friendly and experienced it 
as persuasive. In particular the unclear navigation within e-Vita diabetes and the not correct working 
buttons ensure the low evaluated usability of e-Vita diabetes. 
 The experienced persuasiveness can be optimized trough higher usability.   
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1. Inleiding  

1.1 Diabetes mellitus type 2 

Diabetes mellitus type 2 (T2DM) is een chronische aandoening waarbij te weinig insuline wordt 
aangemaakt om de bloedsuikerwaardes te kunnen reguleren en het lichaam reageert niet meer op 
insuline (insulineresistentie). Vaak begint het met vage klachten en wordt het pas na jaren ontdekt       
(Poortvliet, Schrijvers, & Baan, 2012). De behandeling van T2DM is een combinatie van medicatie 
(pillen/insuline spuiten), gezond eten en lichaamsbeweging. Vooral de lichaamsbeweging is belangrijk; 
het zorgt ervoor dat het lichaam gevoeliger is voor insuline en er dus beter op reageert. Mensen in de 
leeftijdscategorie van 45 jaar en ouder in combinatie met overgewicht (BMI > 27), met een hoge 
bloeddruk, met hart- en vaatziekten, met vetstofwisselingsziekten, met zwangerschapsdiabetes en/of 
familieleden met T2DM behoren tot de risicogroep voor T2DM  (Kerner & Brückel, 2014; Poortvliet et 
al., 2012).  

Door de vergrijzing en de groei in aantal mensen met overgewicht is de verwachting dat over 
de gehele populatie het aantal T2DM patiënten in 2025 minstens is verdubbeld ten opzichte van 2003 
(Poortvliet et al., 2012). Deze toename wordt met name in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder 
waargenomen (Blokstra et al., 2007). Daarnaast zijn er 900.000 mensen van 60 jaar en ouder met 
Impaired Glucose Tolerance (IGT). Zij bevinden zich in het voorstadium van T2DM. Ook is het voor 
een groep mensen onbekend dat zij T2DM hebben (Poortvliet et al., 2012).  
 Vanaf 2008 is de werklast van de huisarts met betrekking tot T2DM-patiënten sterk 
verminderd, doordat 39% van de patiënten met T2DM en COPD naar de Praktijkondersteuner 
huisartsenzorg (POH) is gegaan en/of driekwart van de patiënten is naar de diabetes- 
longverpleegkundige (tweede lijn hulp) gegaan. Desondanks zullen de zorgverleners de toename van 
het aantal patiënten met T2DM naar verwachting toch merken, want de vraag naar zorg zal toenemen. 
Ook hebben patiënten met T2DM vaak met meerdere zorgverleners tegelijkertijd te maken, omdat ze 
onder andere hun eetgewoontes moeten aanpassen, moeten afvallen en moeten leren de medicatie 
te gebruiken. Zij bezoeken niet alleen de huisarts, maar bijvoorbeeld ook een praktijkverpleegkundige, 
diabetesverpleegkundige en een diëtist. Dit vraagt om veel zelfmanagement van de patiënten. De 
verschillen in leeftijd en (de ernst van) de aandoening hangen samen met het aantal 
zelfmanagementtaken en de complexiteit. (Heijmans, Spreeuwenberg, & Rijken, 2010). 

1.2 Zelfmanagement 

In Nederland wordt sterk de nadruk gelegd op zelfmanagement binnen de programmatische aanpak 
van chronische aandoeningen. Zelfmanagement vraagt veel van de patiënten en hierbij hebben 
zorgverleners een coachende rol (Heijmans, Waverijn, & Houtum, 2014).  

Barlow et al. (2002) hebben een algemene betekenis gegeven aan zelfmanagement voor 
chronische aandoeningen, namelijk: “de individuele mogelijkheden voor het managen van de 
symptomen, de behandeling, de fysieke en psychische consequenties en de levensstijl verandering 
ten goede van de chronische aandoening”. De daarbij behorende hoofdcomponenten zijn: informatie 
over de aandoening, medicatie/ symptomen/ psychisch management, levensstijl, sociale 
ondersteuning en communicatie (Barlow, Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002). Het begrip 
zelfmanagement heeft meerdere betekenissen, doordat de inhoud voor iedere aandoening anders is. 
Dit betekend bijvoorbeeld voor patiënten met diabetes (type 1 en 2) dat zij de technische 
vaardigheden leren, zoals het thuis monitoren van het glucose gehalte in het bloed (Bodenheimer, 
Lorig, Holman, & Grumbach, 2002).  
 Over het algemeen gelden voor het zelfmanagement van een chronische aandoening vijf 
basis vaardigheden, namelijk: het oplossen van problemen, het maken van beslissingen, het benutten 
van bronnen, het vormen van een partnerschap tussen patiënt en zorgverlener en het ondernemen 
van actie (Center for the Advancement of  Health, 2002). In Tabel 1 staan de vijf basis vaardigheden 
weergegeven met een beknopte omschrijving (Lorig & Holman, 2003) en een toepassing voor 
patiënten met T2DM (Heisler, Bouknight, Hayward, Smith, & Kerr, 2002).   
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Tabel 1. Vijf basisvaardigheden voor zelfmanagement van een chronische aandoening 

Vaardigheden (Lorig & 
Holman, 2003) 

Beknopte omschrijving (Lorig & 
Holman, 2003) 

Voorbeeld voor T2DM (Heisler et 
al., 2002) 

Oplossen van problemen Leren herkennen van het probleem, 
mogelijke oplossingen genereren, 
oplossing toepassen en de resultaten 
evalueren. 

Bij een bloedglucosespiegel 
bepalen wat dit betekend, 
maatregel bepalen. Bijvoorbeeld 
medicatie innemen en evalueren of 
dit effect heeft. 

Maken van beslissingen Voldoende en juiste kennis over 
aandoening helpt bij het maken van 
beslissingen. 

Levensstijl veranderen om de 
bloedwaarde te verbeteren. 

Benutten van bronnen Bepalen van betrouwbare bronnen en 
creëren van informatienetwerk. 

Weten wat T2DM is en wat voor 
gevolgen het kan hebben. 

Partnerschap tussen  
patiënt/ zorgverlener 

Accuraat trend en beloop aandoening 
rapporteren, wel overwogen behandeling 
kiezen en bespreken met zorgverlener. 

Controleren van bloedwaardes en 
op wonden/ zweren bij de voeten 
en dit met huisarts communiceren. 

Ondernemen van actie Een actieplan maken voor een korte 
termijn van 1 of 2 weken die  uitvoerbaar 
is.  

Iedere dag een half uur wandelen. 

 

Op basis van de bovenstaande betekenissen kan worden aangenomen dat zelfmanagement 
voor patiënten met T2DM inhoudt dat ze zelf de status van hun metingen kunnen controleren, 
bijhouden en er op kunnen anticiperen, zelf medicatie kunnen toedienen of indien nodig vragen om 
medicatie aan zorgverlener, de levensstijl aanpassen en/of handhaven en zorgen voor een 
partnerschap met de zorgverlener. 

1.3 eHealth 

Uit onderzoek blijkt dat eHealth-applicaties de potentie hebben om gebruikers te stimuleren bij 
zelfmanagement, te ondersteunen bij zelfmanagement en het de participatie  van patiënten bij 
zelfmanagement bevorderd (Krijgsman et al., 2013). In eerste instantie waren eHealth-applicaties 
voornamelijk bedoeld als ondersteuning voor  en communicatie tussen zorgverleners. Tegenwoordig 
is het meer dan alleen een elektronische ondersteuning en is de patiënt zelf ook een gebruiker van 
eHealth. De definitie van Eysenbach (2001) voor eHealth is:  
 

‘E-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and 
business, referring to health services and information delivered or enhanced through the 
Internet and related Technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a 
technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a 
commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and 
worldwide by using information and communication technology’ (Eysenbach, 2001). 
 

 Toch stoppen veel gebruikers met het gebruik van eHealth applicaties. Eysenbach (2005) 
omschrijft dit als ‘the law of attrition’. Hierbij zijn vijf factoren van belang die bepalen of gebruikers een 
applicatie zullen blijven gebruiken: (1) het relatieve voordeel (in hoeverre de applicatie overtuigender 
is dan het reeds bestaande idee), (2) de verenigbaarheid (in hoeverre de applicatie overeen komt met 
bestaande waardes, ervaringen en behoeftes van de potentiële gebruikers), (3) de complexiteit (in 
hoeverre de applicatie door de gebruiker als gebruiksvriendelijk wordt ervaren), (4) de mogelijkheden 
met betrekking tot uitproberen (in hoeverre de gelimiteerde basisversie van de applicatie kan worden 
getest) en (5) de observatie mogelijkheden (in hoeverre de resultaten zijn in te zien voor anderen). 
Ook is het karakter van een applicatie van invloed op de beslissing om een eHealth applicatie niet 
(meer) te gebruiken (Eysenbach, 2005).  
 De bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid kan met een ‘usability test’ worden getest. Met 
de ‘user-based usability test’ wordt inzicht verkregen in de problemen waar de (potentiële) gebruikers 
tegen aan lopen binnen een applicatie. Een usability test bestaat meestal uit scenario’s/opdrachten 
waarbij de deelnemer (verschillende onderdelen van) de applicatie doorloopt. Daarbij wordt vaak 
gebruik gemaakt van één van de twee ‘think-aloud methods’. Om inzicht te krijgen in de eventueel 
ondervonden problemen wordt de deelnemer gevraagd om hardop na te denken tijden (concurrent 
think-aloud method) of na het uitvoeren van de scenario’s (retrospective think-aloud method) (Jaspers, 
2009).  
 Het gebruik van een eHealth applicatie wordt ook beïnvloed door de ervaren persuasiviteit, 
wat samenhangt met de intentie om een applicatie te gebruiken (Drozd, Lehto, & Oinas-Kukkonen, 
2012). 
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1.4 Persuasiviteit 

Persuasiviteit is van belang voor de intentie van het gebruik van een applicatie. Hoe persuasiever een 
applicatie wordt ervaren hoe meer een gebruiker geneigd is het te gebruiken (Drozd et al., 2012). 
Persuasieve communicatie is communicatie die is ontworpen om de oordelen en acties van anderen 
te beïnvloeden (Simons, Morreale, & Gronbeck, 2001). Voor persuasieve communicatie kan 
technologie worden gebruikt (Fogg, 2003). Online eHealth applicaties zijn optimaal voor persuasieve 
communicatie, want gebruikers zijn sneller geneigd het te gebruiken en er kan een persuasieve 
interactie worden gecreëerd (Cassell, Jackson, & Cheuvront, 1998). Een persuasieve applicatie is 
succesvol wanneer de applicatie het gedrag en/of de attitude van de gebruiker bevordert, verandert of 
vormt zonder dwang of misleiding (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2008). Bijvoorbeeld: “Een 
persuasieve applicatie stimuleert een T2DM patiënt om een gezond eetpatroon ook in het weekend 
vol te houden”. Dit houdt in dat het gedrag/attitude van de gebruiker weerbaar wordt gemaakt tegen 
veranderingen (bevorderen). Als bijvoorbeeld een T2DM patiënt een te hoge bloedglucosespiegel 
heeft en niet weet hoe deze te verlagen, biedt de applicatie informatie aan over hoe de waarde kan 
worden verlaagd. Dat betekent dat er een reactie op een kwestie (in dit voorbeeld: een manier om de 
bloedglucosespiegel te verlagen) wordt gevormd (veranderen). Wanneer een patiënt met T2DM 
onbekend is met bijvoorbeeld een hypoglykemie (een hypo) de bloedglucosegehalte is te laag), biedt 
de applicatie informatie over wat een hypo is en hoe ermee moet worden omgegaan. Op deze manier 
wordt er een patroon ontworpen voor een onbekende situatie (vormen). In Tabel 2 staan zeven 
uitgangspunten voor persuasieve applicaties met de betekenis (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009).  
 

Tabel 2. Zeven uitgangspunten voor persuasieve applicaties (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) 

Uitgangpunten Betekenis 

Informatieve technologie is nooit neutraal De applicatie is altijd bezig om het gedrag/attitude van de 
gebruiker te beïnvloeden. 

De gebruiker ziet de wereld graag als 
georganiseerd en consistent 

Wanneer een applicatie de gebruiker ondersteunt in het maken 
van afspraken met betrekking tot de uit te voeren taken wordt de 
persuasiviteit vergroot, want door afspraken te maken worden de 
taken georganiseerd en ontstaat er consistentie in wanneer en 
hoe de taken moeten worden uitgevoerd. 

Directe- en indirecte routes zijn de kern 
voor persuasiviteit 

De gebruiker maakt gebruik van de directe route  wanneer de 
inhoud van een persuasieve boodschap weloverwogen evalueert 
en maakt gebruik van de indirecte route wanneer de boodschap 
aan de hand van simpele aanwijzingen of stereotypen wordt 
geëvalueerd.   

Persuasiviteit is incrementeel Het is makkelijker om de gebruiker een serie acties te laten doen 
door middel van steeds toenemende suggesties in plaats van 
een eenmalig compacte suggestie. 

Persuasiviteit via een persuasieve 
applicatie moet altijd open en eerlijk zijn 

De informatie die wordt aangeboden door een persuasieve 
applicatie moet eerlijk zijn en mag belangrijke informatie niet 
achterhouden. 

Persuasieve applicaties moeten gericht 
zijn op onopvallendheid 

Applicaties moeten de gebruiker niet tot last zijn in het dagelijks 
leven. 

Persuasieve applicaties moeten nuttig 
zijn en gebruiksvriendelijk 

Applicaties moeten een bijdrage leveren voor het behalen van 
het doel en moet niet moeilijk in het gebruik zijn. 

 

Deze zeven uitgangspunten zijn de basis voor de constructen van het Persuasive Systems Design 
(PSD)- Model. Dit model is gebruikt als uitgangpunt voor de Perceived Persuasiveness Questionnaire 
(PPQ). Met behulp van deze vragenlijst kan worden getest hoe gebruikers de persuasiviteit van de 
eHeath applicaties ervaren. In Tabel 3 staan de negen constructen van de PPQ, de betekenis van de 
constructen en een voorbeeld item waarmee de construct wordt getest (Lehto, Oinas-Kukkonen, & 
Drozd, 2012; Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009).  
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Tabel 3. Constructen van het PSD-Model (Lehto et al., 2012; Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009) 

Constructen Betekenis Voorbeelditem in PPQ 

Primary task support De ondersteuning die een gebruiker van 
de applicatie krijgt bij het uitvoeren van 
een taak. 

De applicatie helpt me mijn huidige 
levenswijze te veranderen. 

Dialogue support Alle interactie en feedback die de 
gebruiker ontvangt van de applicatie als 
hulp voor het bereiken van het doel. 

De applicatie stimuleert me. 

System credibility Alles wat de applicatie betrouwbaar 
maakt/ laat overkomen. 

De applicatie toont deskundigheid. 

Social support De applicatie motiveert gebruikers via 
sociale ondersteuning . 

Wanneer ik het nodig heb krijg ik 
via de applicatie steun van een 
lotgenoot. 

Unobtrusiveness Past de applicatie makkelijk in het 
dagelijks leven van de gebruiker. 

Het gebruiken van de applicatie 
past binnen mijn dagelijks leven. 

Perceived persuasiveness De applicatie bevorderd, veranderd of 
vervormd het gedrag/attitude van de 
gebruiker. 

De applicatie heeft invloed op me. 

Perceived effort Het gemak waarmee de gebruikers met 
de applicatie omgaan. 

Het gebruiken van de applicatie 
kost me niet veel moeite. 

Perceived effectiveness De verwachting van de gebruikers over 
de voordelen van het gebruik van de 
applicatie. 

Mijn kans om te gaan met T2DM 
wordt groter door de applicatie te 
gebruiken. 

Use continuance De gebruikers willen de applicatie in de 
toekomst gebruiken. 

Ik zal de applicatie in de toekomst 
gebruiken. 

1.5 e-Vita 

Een voorbeeld van een eHealth applicatie is een ‘personal health record’ (PHR). Hier kunnen mensen 
hun eigen gezondheidsinformatie bekijken, managen en delen in een private, veilige en vertrouwelijke 
omgeving (Pagliari, Detmer, & Singleton, 2007). Een voorbeeld van een PHR is e-Vita.  
 e-Vita is een PHR in de vorm van een website voor mensen met chronische hartfalen, COPD 
en/of T2DM. In dit onderzoek ligt de focus op e-Vita diabetes. e-Vita diabetes wordt in de 
eerstelijnszorg aangeboden aan patiënten met T2DM. Op de website kunnen gebruikers inloggen op 
een persoonlijke e-Vita pagina. Hierop hebben de gebruikers de mogelijkheid om labwaardes in te 
zien van de jaarlijkse controles, worden verschillende educatieve modules aangeboden, is  er een 
coach module aanwezig en de (contact) informatie van de zorgverleners wordt weergegeven. Bij de 
labwaardes kan ook extra informatie worden opgevraagd over de betekenis van de waardes. De 
educatieve module biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over T2DM en deze kennis te 
testen. Met de coach module kunnen patiënten zelf doelen of activiteiten opstellen om zo hun 
gezondheid te verbeteren en eventueel de levensstijl te veranderen ten goede van T2DM. De modules 
zijn terug te vinden onder de verschillende tabbladen: ‘overzicht’, ‘mijn info’, ‘plan’, ‘behandelteam’, 
‘berichten’ en ‘bibliotheek’ (zie Afbeelding 1). 

e-Vita diabetes is specifiek ontwikkeld voor mensen met T2DM en in dit onderzoek wordt 
inzicht gegeven in hoe potentiële (toekomstige) gebruikers de gebruiksvriendelijkheid en persuasiviteit 
van e-Vita diabetes ervaren en evalueren. De onderzoeksvraag hierbij is: ‘Hoe worden de 
gebruiksvriendelijkheid en de persuasiviteit van e-Vita diabetes ervaren en geëvalueerd door 
potentiële (toekomstige) gebruikers?’ 
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Afbeelding 1. Startpagina e-Vita diabetes 

 
  
 

  

Labwaardes 
Educatie 

modules 

Coach 

modules 
(contact) informatie 

zorgverleners 



10 
 

2. Methode  
Met behulp van usability tests en de Perceived Persuasiveness Questionnaire (PPQ), aangevuld met 
een (semi-) gestructureerd interview, wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Hierbij 
doorloopt iedere deelnemer alle onderdelen in maximaal 90 minuten en zonder pauze.   

2.1 Deelnemers 

Dit onderzoek heeft als doel het evalueren van het online zorgplatform e-Vita diabetes ter bevordering 
van de gebruiksvriendelijkheid en persuasiviteit. De deelnemers zijn potentiële (toekomstige) 
gebruikers van e-Vita diabetes. Daartoe behoren mensen die gediagnosticeerd zijn met T2DM en/of 
mensen uit de risicogroep voor T2DM (60 jaar en ouder en/of mensen met overgewicht). 

Volgens Nielsen (1994) benoemen vijf deelnemers al 81 procent van de problemen (Nielsen, 
1994). De onderzoeker had doormiddel van convenience sampling elf mensen uitgenodigd deel te 
nemen aan dit onderzoek via een wervingsbrief (zie Bijlage 1). Mensen die bereid waren deel te 
nemen aan het onderzoek konden contact opnemen met de onderzoeker via e-mail of telefoon. 

2.1.1 Steekproefgegevens  

Aan het onderzoek hebben drie van de elf uitgenodigden niet deelgenomen, wegens slechte ervaring 
bij deelname aan een ander onderzoek, niet willen werken met een computer en door gebrek aan tijd.
  Van de acht deelnemers was de gemiddelde leeftijd 63 jaar en het gemiddelde aantal jaren 
dat de deelnemers gediagnosticeerd waren met T2DM was 15 jaar. Er waren vier vrouwelijke en vier 
mannelijke deelnemers. De demografische gegevens van de deelnemers zijn terug te vinden in Tabel 
4, samen met de gegevens over de ervaring en het gebruik van computer en internet. Bij de ervaring 
van computer en/of internet in combinatie met gezondheid gaven vijf van de acht deelnemers aan dat 
ze wel eens informatie opzochten op Google. Een van hen had ook ervaring met een digitale 
bloedglucosemeter. 
 

Tabel 4. Demografische gegevens deelnemers 

 N (%) Gemiddelde in jaren (min - max) 

Leeftijd  63  (40 - 82) 
Geslacht   

 Vrouw 4 (50)  

 Man 4 (50)  

Gediagnosticeerd met T2DM 8 (100) 15  (7 - 37) 
Computer- en/of internetervaring 

 Heel veel ervaring 2 (25)  

 Redelijk wat ervaring 4 (50)  

 Weinig ervaring 2 (25)  

 Geen ervaring 0 (0)  

Frequentie computergebruik  

 Dagelijks 6 (75)  

 Wekelijks 2 (25)  

 Maandelijks 0 (0)  

 Zelden 0 (0)  

 Nooit 0 (0)  

Frequentie internetgebruik 

 Dagelijks 7 (87.5)  

 Wekelijks 1 (12.5)  

 Maandelijks 0 (0)  

 Zelden 0 (0)  

 Nooit 0 (0)  

Computer- en/of internetervaring in combinatie met gezondheid 

 Heel veel ervaring 0 (0)  

 Redelijk wat ervaring 1 (12.5)  

 Weinig ervaring 4 (50)  

 Geen ervaring 3 (37.5)  
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2.2 (Semi-)Gestructureerd interview 

Voorafgaand aan en ter afsluiting van de usability test (zie Paragraaf 2.3) wordt een (semi-) 
gestructureerd interview afgenomen. Het (semi-) gestructureerde interview bestaat uit twee delen: (1) 
een introductie interview om informatie te krijgen over de eigenschappen van de deelnemer (deze 
hebben mogelijk invloed op de evaluatie van e-Vita diabetes), en (2) een afsluitend interview om 
inzicht te krijgen in de mate waarin e-Vita diabetes aansluit bij de bestaande waarden, ervaringen en 
behoeftes van de gebruikers (wat gelijk staat aan de tweede factor van ‘the law of attrition’, zie 
Paragraaf 1.3).  

2.2.1 Procedure 

De onderzoeker begon met een korte uitleg over het onderzoek, de gehele procedure en gaf de 
deelnemers een ‘informed consent’ (zie Bijlage 2). 
 Tijdens het introductie-interview werden vragen gesteld over de demografische gegevens, of 
iemand T2DM heeft en de duur van de aandoening, hoe vaak de deelnemer een computer, het 
internet en computer/internet in combinatie met gezondheid gebruikt. Ook werd gevraagd wat de 
verwachtingen zijn ten aanzien van e-Vita diabetes (zie Bijlage 3).  
 Het afsluitende interview werd afgenomen na de usability test (zie Paragraaf 2.3). Hierbij 
werden vragen gesteld over de ervaringen van de deelnemers met betrekking tot e-Vita diabetes (zie 
Bijlage 4). Daarvoor werd door de onderzoeker gebruik gemaakt van de observaties en opmerkingen 
die tijdens de usability test waren genoteerd. Dit herinnerde de deelnemer aan het desbetreffende 
onderdeel van de test waardoor de gestelde vragen accuraat konden worden beantwoord. Een 
voorbeeld hiervan: wanneer gevraagd werd naar de mening over het tabblad ‘mijn info’, gaf de 
onderzoeker aan welke scenario’s hier zijn gedaan door de deelnemer en hoe de scenario’s waren 
uitgevoerd.  

Van de beide interviews en de usability test werden audio-opnames gemaakt. De onderzoeker 
is vertrouwelijk omgegaan met de opnames.  

2.2.2 Analyse 

Voor de analyse werden de audio opnames verbatim getranscibeerd. Aan de hand daarvan konden 
per vraag de belangrijkste bevindingen worden weergegeven. Voor het introductie interview zijn de 
gegevens gekwantificeerd. 
 Voor het afsluitend interview werden de antwoorden van de deelnemers met elkaar 
vergeleken en overeenkomende antwoorden werden samen gegroepeerd. Bij de gegroepeerde 
antwoorden werden frequenties weergegeven. De frequenties geven het aantal deelnemers weer die 
het desbetreffende antwoord hebben gegeven. 

2.3 Usability Test 

Met behulp van de usability test worden de eerste drie factoren van ‘the law of attrition’ van e-Vita 
diabetes in kaart gebracht: het relatieve voordeel, de vernigbaarheid en de complexiteit (zie voor meer 
informatie Paragraaf 1.3). Ook is het een methode om de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid 
te testen. Dit wordt meestal getest door gebruikers of potentiële gebruikers. In dit onderzoek zijn 
potentiële (toekomstige) gebruikers betrokken bij de usability test. 
 De usability test werd in dit onderzoek aan de hand van scenario’s afgenomen. Scenario’s zijn 
opdrachten die de deelnemers stimuleren om door de website te bewegen en zo e-Vita diabetes te 
leren kennen. Een voorbeeld van een scenario is: 

‘U heeft kort geleden van de huisarts te horen gekregen dat u diabetes type 2 
heeft en weet nog niet wat dit betekent. Kunt u, terwijl u hardop nadenkt, op 

de website opzoeken wat diabetes is?’ 

2.3.1 Procedure 

De usability test werd afgenomen na het introductie interview. De ‘think-aloud method’ bij usability 
testing werd gebruikt om nadelige elementen voor het gebruik van e-Vita diabetes in kaart te brengen 
en de bruikbaarheid voor de gebruikersdoelgroep te onderzoeken. Tijdens het uitvoeren van de 
scenario’s werd aan de deelnemers gevraagd om hardop na te denken over wat ze doen, zien en/of 
denken. Dit wordt ook wel de ‘concurrent think-aloud method’ genoemd. In dit onderzoek is hiervoor 
gekozen, omdat dit een completer beeld geeft van de eventueel ondervonden problemen dan de 
‘retrospective think-aloud method’ (na het uitvoeren van de scenario’s aangeven wat de deelnemer 
deed, zag en/of dacht) (Jaspers, 2009).  
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In dit onderzoek bestond de usability test uit zeven scenario’s (zie Bijlage 5), waarvan de 
eerste een oefenscenario was. Dit had als doel de deelnemers te laten wennen aan het hardop 
nadenken tijdens het uitvoeren van de scenario’s. De scenario’s zijn zo gecreëerd dat de deelnemers 
gestimuleerd worden om kennis te maken met alle onderdelen van e-Vita diabetes (labwaardes, 
coachmodule, educatie module en de (contact) informatie van de zorgverleners) en de daarbij 
behorende functies (bijvoorbeeld de functies ‘mijn wens’ en ‘uitdagingen waaraan ik werk’ bij tabblad 
‘plan’). Hierbij zijn niet alle functies apart bevraagd, omdat een aantal functies op elkaar lijken. 
Voorbeeld hierbij is onder het tabblad ‘mijn info’. Hier kunnen gebruikers (jaar)controlegegevens 
(hbA1c, bloedruk cholesterol, tryglyceriden, albumine/ kreatinineratio, en crockcroft) inzien. In dit 
onderzoek is ervoor gekozen om alleen de bloedglucosespiegel (hbA1c) te behandelen, de overige 
waardes worden op dezelfde wijze verkregen. 

Nadat de deelnemers waren ingelogd las de onderzoeker één voor één de scenario’s voor en 
vroeg de deelnemers om hardop na de te denken tijdens het uitvoeren van de scenario’s. Indien nodig 
stimuleerde de onderzoeker dit. Wanneer een deelnemer moeite had met een scenario hielp de 
onderzoeker de deelnemer op weg. Zo kon het scenario soms toch nog worden uitgevoerd en werd er 
data verkregen rondom het uitvoeren van het scenario. De ondervonden problemen waardoor een 
deelnemer moeite had met het uitvoeren van een scenario zijn meegenomen in de analyse. 
Bijvoorbeeld: wanneer een deelnemer bij scenario 3 de uitdaging niet kon vinden liet de onderzoeker 
zien waar de uitdaging stond en dan kon de deelnemer proberen om de uitdaging alsnog af te ronden.        

 Na het uitvoeren van een scenario vroeg de onderzoeker om terug te keren naar het 
overzicht, dit werd als startpunt voor ieder nieuwe scenario gebruikt. Wanneer alle scenario’s waren 
doorlopen kregen de deelnemers de mogelijkheid om te zien hoe de scenario’s die niet waren gelukt 
dienden te worden uitgevoerd.  

2.3.2 Analyse 

Ook voor deze analyse werd gebruik gemaakt van de verbatim getranscibeerde audio opnames. 
Daarbij werden alle uitspraken over e-Vita diabetes geïdentificeerd en er werd gekeken naar de aard 
van de uitspraak. Hierbij waren er drie mogelijkheden (Kelders, 2012): 

 Uitspraak die iets zegt over de inhoud: een verwijzing naar de bruikbaarheid en persuasiviteit 
van de informatie van e-Vita diabetes, inclusief de spelling en de begrijpelijkheid van de 
teksten. 

 Uitspraak die iets zegt over het systeem: een verwijzing naar de gebruiksvriendelijkheid van 
e-Vita diabetes, inclusief de plaatsing van de knoppen en de lay-out. 

 Uitspraak die iets zegt over de service: een verwijzing naar het proces van de zorg die via    
e-Vita diabetes wordt aangeboden, inclusief functies, ontbrekende functies en registraties. 

De uitspraken werden ook ingedeeld in de mate van ernst. Hiervoor worden door Duh, Tan en Chen 
(2006) drie mogelijkheden gegeven (Duh, Tan, & Chen, 2006): 

 Een klein probleem: een probleem waardoor de deelnemer iets meer tijd nodig had om de 
taak uit te voeren en/of deed zich niet voor bij meerdere deelnemers. Het verhinderde de 
deelnemers niet om de taak makkelijk uit te voeren. 

 Een serieus probleem: een probleem waardoor de deelnemer extra tijd nodig had om de 
taak uit te voeren en/of het deed zich bij meerdere deelnemers voor. Het uitvoeren van de 
taak kostte extra tijd, maar het lukte de deelnemer wel om de taak uit te voeren. 

 Een kritiek probleem: een probleem waardoor de deelnemer de taak niet kon voltooien en/of 
het deed zich voor bij de grote meerderheid van de deelnemers.  

In aanvulling op de mate van ernst van de gevonden problemen, is ook de categorie ‘positief’ 
toegevoegd. Hier worden de aspecten van e-Vita diabetes die door de deelnemers als goed/ prettig/ 
positief zijn ervaren weergegeven, zodat dit kan worden meegenomen in de evaluatie. 

2.4 Perceived Persuasiveness Questionnaire (PPQ) 

Met behulp van de Perceived Persuasiveness Questionnaire (PPQ) werd de ervaren persuasiviteit van 
e-Vita diabetes in kaart gebracht. Met andere woorden: in hoeverre stimuleert e-Vita diabetes de 
participanten in hun gedrag. De PPQ is gebaseerd op de negen constructen van het PSD-model, zie 
hiervoor Paragraaf 1.4 in de inleiding.  

Deze constructen worden ieder getest aan de hand van drie à vier stellingen. De originele 
PPQ heeft vrijwel alle stellingen positief geformuleerd en gegroepeerd per construct. Om te 
voorkomen dat de deelnemers merken dat een aantal keer een vergelijkbare vraag wordt gesteld bij 
een construct, zijn een aantal stellingen negatief geformuleerd en hebben alle items een willekeurige 
volgorde. 
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In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van een Nederlandse vertaling van de PPQ, omdat 

de deelnemers Nederlandstalig zijn. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de PPQ die voor 
eerder onderzoek was vertaald (De Jong, Wentzel, Kelders, Oinas-Kukkonen, & Van Gemert-Pijnen, 
2014). 

2.4.1 Procedure 

Aansluitend aan het afsluitende interview werd door de deelnemers de PPQ ingevuld. Wanneer de 
deelnemer het prettiger vond, las de onderzoeker de stellingen voor. 
 De stellingen werden beoordeeld aan de hand van een  zeven punt Likert schaal, van geheel 
oneens (1) tot geheel eens (7). Zie Bijlage 6 voor de PPQ. 

2.4.2 Analyse 

Voor de analyse van de PPQ werd per construct , per deelnemer en per construct/per deelnemer een 
gemiddelde score berekend en dit is weergegeven in een tabel. Zo kreeg de onderzoeker een beeld 
hoe de deelnemers individueel alle constructen hebben ervaren, hoe de deelnemers de gehele 
persuasiviteit hebben ervaren van e-Vita diabetes, hoe de constructen gemiddeld door alle 
deelnemers werden ervaren en hoe de gehele persuasiviteit gemiddeld werd ervaren door alle 
deelnemers. Dit werd berekend door middel van de cijfers die de deelnemers hebben gegeven bij 
iedere stelling, negatief geformuleerde stellingen werden omgeschaald. 

De deelnemers hadden een construct ervaren als daar een hoge gemiddelde score uit kwam 
(een score van 5, 6 of 7)  en wanneer ze een construct niet hadden ervaren kwam er een lage 
gemiddelde score uit (een score van 1, 2 of 3). Wanneer een 4 werd gescoord was de ervaring voor 
dat construct neutraal.  
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3. Resultaten 

3.1 Introductie interview 

Zeven van de acht deelnemers gaven aan dat ze geen verwachtingen hadden van e-Vita diabetes. 
Daarbij gaven ze aan dat ze zich niet in de website hadden verdiept en erg nieuwsgierig waren naar 
wat het programma te bieden had. Eén deelnemer had de verwachting de bloedwaardes digitaal te 
zien, aangevuld met de informatie die normaal gesproken via de diabetesverpleegkundige wordt 
verkregen, zie Citaat 1. 
 

(Citaat 1) “Ja,digitale waardes met maximale en minimale waardes erbij. Nu hoor ik dat dan telkens 
van haar  [diabetesverpleegkundige, red.], van je zit mooi binnen de lijntjes. En je moet er dan naar 

vragen voor meer informatie daarover.” (deelnemer 3 - introductie interview) 

3.2 Usability test 

De resultaten van de usability test worden hieronder per scenario in een tabel weergegeven. Daarin 
worden de ernst en aard van de problemen en positieve punten weergegeven. In Bijlage 7 tot en met 
Bijlage 13 worden de verschillende tabbladen weergegeven, met een overzicht van de in dat tabblad 
ondervonden problemen. 

3.2.1 Scenario 1 – tabblad  ‘mijn info’ 

Met behulp van scenario 1 werd gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het 
tabblad ‘mijn info’ (zie Bijlage 9). In Tabel 5 staan de resultaten van scenario 1: ‘De laatste tijd voelde 
u zich niet helemaal fit en u heeft daarom vorige week bloed laten prikken. U wilt op e-Vita kijken wat 
de uitslagen hiervan zijn.  

 Kunt u deze uitslagen opzoeken? 

 U ziet de bloedwaardes staan, maar heeft geen idee wat het hba1c inhoudt. Kunt u dit op de 
website opzoeken?’ 

De verwachting is dat de deelnemers de uitslagen vinden door naar het tabblad ‘mijn info’ te gaan en 
te kijken bij de hbA1c-waarde. Door op de blauwe informatie button bij de hbA1c-waarde te klikken 
kunnen de deelnemers informatie vinden over wat deze waarde inhoudt (zie Bijlage 9).  
 

Tabel 5. Resultaten scenario 1 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud  - ‘HbA1c’ 
onduidelijke 
benaming (5/8) 

 - Afbeelding 
glucose meter bij 
hbA1c verduidelijkt 
de inhoudt van 
hbA1c (1/8)  
- Informatie bij 
hbA1c is begrijpelijk 
(5/8) 

Systeem - ‘Huisarts’ op 
overzicht is geen 
button (1/8) 
- ‘Mijn uitslagen’ op 
overzicht is geen 
button (2/8) 

 - Locatie van de 
functie onduidelijk 
(7/8) 
 

- Informatie button 
is duidelijk 
weergegeven en 
makkelijk 
vindbaar(7/8) 

Service     
 

De problemen en positieve punten die naar voren kwamen bij scenario 1 hadden te maken met de 
inhoud en het systeem. Daarbij zorgden de problemen bij inhoud er vooral voor dat het wat langer 
duurde om het scenario uit te voeren. De benaming ‘hbA1c’ was voor vijf deelnemers onduidelijk, de 
afbeelding van de glucosemeter en/of de weergegeven informatie zorgde hierbij voor verduidelijking 
(zie Citaat 2).  

De problemen op  het niveau van systeem zorgden voor verwarring. Voornamelijk door de 
onduidelijk navigatie wisten de deelnemers niet waar ze de bloedwaarde moesten vinden, dit 
gebeurde bij zeven van de acht deelnemers. Uiteindelijk konden drie deelnemers, door de onduidelijke 
navigatie, scenario 1 niet zonder hulp uitvoeren (zie Citaat 3). Wanneer de onderzoeker liet zien waar 
de waardes te vinden waren konden twee deelnemers alsnog de informatie over de betekenis van de 
hbA1c-waarde vinden. Zeven deelnemers vonden de informatie button makkelijk vindbaar en duidelijk 
weergegeven. 
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(Citaat 2) “Ja hbA1c, want daar staat achter dat dat de bloedwaardes zijn.” 
 (deelnemer 3 – scenario1) 

 

(Citaat 3) “Het ‘overzicht’, ‘meer weten over’, ‘diabetes’, ‘huisarts’, maar daar krijg ik normaal de 
uitslag ook niet van en als ik op het gele sterretje druk gebeurt er ook niks. Ik zie ‘wil al mijn 

behandelaars zien’. ‘Coach van e-Vita’ ja je zou denken als je in dit programma zit dat hij je wel zou 
helpen, maar daar krijg ik natuurlijk geen uitslagen van. Even kijken.  Och ja hier ‘mijn uitslagen’ ik 

keek er telkens overheen, maar nee dat is alleen BMI en gewicht, dus nee dat is het ook niet.” 

(deelnemer 1 – scenario 1) 

3.2.2 Scenario 2 – tabblad ‘plan’ 

In Tabel 6 worden de resultaten weergegeven van scenario 2: ‘Van uw arts heeft u het advies 
gekregen om af te vallen en u heeft daarom als doel gesteld dat u 10kilo wilt afvallen. Kunt u dit doel 
op e-Vita invullen?’.  

Met behulp van scenario 2 werd de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de ‘mijn 
wens’ functie van de coach module getoetst. De coach module is terug te vinden onder het tabblad 
‘plan’ (zie Bijlage 10). Het doel kan worden ingevuld door naar het tabblad ‘plan’ te gaan, op ‘toon 
details’ bij ‘mijn wens’ te klikken, vervolgens op ‘wens aanpassen’ te klikken en als het doel is ingevuld 
op ‘wens opslaan’ te klikken. 
 

Tabel 6. Resultaten scenario 2 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud  - Onduidelijk waar 
binnen ‘plan’ het 
doel kan worden 
ingevoerd (5/8) 
- Onduidelijk wat bij 
‘wens’ en wat bij 
‘omschrijving van 
wens’ moet staan 
(4/8) 

- Onduidelijk op 
welk tabblad het 
doel kan worden 
ingevuld(8/8) 
- Onduidelijk hoe je 
met ‘mijn wens’ 
moet werken (7/8) 
- Onduidelijk wat de 
mogelijkheden zijn 
bij ‘plan’ en hoe het 
moet worden 
gebruikt(1/8). 

- De functie ‘mijn 
wens’  zal 
stimulerend werken 
(2/8) 

Systeem - Dubbelklik op 
buttons bij ‘mijn 
wens’ geeft geen 
resultaat (1/8) 
- ‘Vul wens in’ en 
plaatje op overzicht 
is geen button (1/8) 

.   

Service     
 

De problemen met betrekking tot de inhoud zorgden voornamelijk voor verwarring. Er was 
onduidelijkheid over waar binnen ‘plan’ het doel moest worden ingevoerd en wat bij ‘wens’ en bij 
‘omschrijving van de wens’ moest staan. Daardoor kostte het de deelnemers extra tijd om het scenario 
uit te voeren.  

Bij alle deelnemers was het onduidelijk op welk tabblad het doel zou moeten worden 
ingevoerd en bij zeven van de acht deelnemers was het niet duidelijk hoe ‘mijn wens’ werkte. Daarvan 
probeerden vier deelnemers gelijk op ‘vul hier uw wens in’ te klikken, echter gaf dit geen resultaat. Bij 
drie deelnemers was het niet duidelijk dat eerst de tekst moest worden weggehaald, alvorens je zelf 
het doel kon invoeren. Voor één deelnemer leek er niks te gebeuren als op ‘wens aanpassen’ was 
geklikt en bij een andere deelnemer was het gelukt om bij ‘toon details’ gelijk een wens in te vullen 
zonder de button ‘wens aanpassen’ te gebruiken, maar daardoor bleef de button ‘wens aanpassen’ 
staan en leek het alsof de button ‘wens opslaan’ ontbrak.  

De kleine problemen sluiten aan bij het voorgaande, alleen hadden ze te maken met het 
systeem. Eén deelnemer probeerde meerdere malen te dubbelklikken op buttons en dat gaf geen 
resultaat, één keer klikken gaf wel resultaat. Ook probeerde één deelnemer gelijk vanaf het tabblad 
‘overzicht’ het doel in te vullen bij de afbeelding bovenaan de pagina (zie Bijlage 8), dit blijkt echter 
niet te kunnen.  
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3.2.3 Scenario 3 – tabblad ‘plan’ 

Met scenario 3 wordt de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de functie ‘uitdagingen’ van de 
coach module in kaart gebracht. In Tabel 7 staan de resultaten van scenario 3; ‘U heeft uw uitdaging 
van 5km wandelen afgerond en wilt dit gaan invoeren. Kunt u dit in e-Vita aangeven?’.  

De uitdaging kan worden afgerond door op het tabblad ‘plan’ bij ‘uitdagingen waaraan ik werk’ 
op ‘toon details’ te klikken, dan verschijnt de uitdaging en kan de uitdaging worden afgerond (zie 
Bijlage 10). 
 

Tabel 7. Resultaten scenario 3 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud  - Onduidelijk of 
‘toon acties’ of ‘toon 
details’ moet 
worden gebruikt 
(3/8) 

- Locatie van de 
functie onduidelijk 
(4/8) 
- ‘Toon acties’, geeft 
informatie over 
bewegen (5/8) 

 

Systeem   - ‘acties’ op 
overzicht geen 
button (1/8) 
- Button ‘afronden’ 

geeft geen resultaat 
(7/8) 

 

Service     
 

Het is geen van de deelnemers gelukt om scenario 3 te voltooien. Dit had verschillende oorzaken: (1) 
één deelnemer verwachtte dat ‘acties’ bij ‘overzicht’ een button zou zijn (dit was het niet en daardoor 
wist de deelnemer niet waar de uitgevoerde uitdaging moest worden ingevoerd), (2) door de 
onduidelijke navigatie wisten twee deelnemers niet onder welk tabblad de ‘uitdagingen’ waren te 
vinden, en (3) doordat ‘toon acties’ bij ‘uitdagingen waaraan ik werk’ alleen informatie gaf konden vier 
deelnemers  de uitdaging niet afronden (zie Citaat 4).  

Eén deelnemer was het gelukt om de uitdaging te vinden maar kreeg geen resultaat wanneer 
op de button ‘afronden’ werd geklikt. De onderzoeker had de andere zeven deelnemers op weg 
geholpen door te laten zien waar de uitdaging stond en zes deelnemers kregen geen resultaat 
wanneer ze op de button ‘afronden’ klikten, omdat de button niet werkte. De deelnemers vroegen zich 
dan ook af waarom deze button er is, als deze niet blijkt te werken. Eén deelnemer merkte de button 
‘afronden’ niet op en dacht dat de uitdaging niet kon worden afgerond.   
 

(Citaat 4) “ ’Toon acties’, omdat ik nu niet weet wat hij aangeeft als ik daar op druk of op ‘toon 
details’. Dus ‘toon acties’. En dan gaat hij vanzelf naar beneden. Bewegen informatie. Dit zegt me, ik 

zou niet weten wat ik ermee moet.” (deelnemer 4 – scenario 3) 

3.2.4 Scenario 4 – tabblad ‘behandelteam’ en/of ‘berichten’ 

In Tabel 8 staan de resultaten van scenario 4: ‘U heeft hoofdpijn en wilt paracetamol ervoor innemen, 
maar u weet niet of dit  kan in combinatie met uw medicatie. Dus u wilt uw huisarts om advies vragen. 
Hoe doet u dat op e-Vita?’.  

Met behulp van dit scenario werd de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de functie 
‘bericht versturen’ in kaart gebracht.  Hierbij zijn twee tabbladen (‘behandelteam’ en ‘berichten’) 
betrokken, omdat deze actie op twee tabbladen kan worden voltooid. De eerste optie is dat de 
gebruiker naar het tabblad ‘behandelteam’ gaat,  op de button ‘huisarts’ klikt en vervolgens klikt op de 
button ‘bericht versturen’. De tweede optie is dat de gebruiker naar het tabblad ‘berichten’ gaat en klikt 
op ‘nieuw bericht’. 
 

Tabel 8. Resultaten scenario 4 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud - Onduidelijk hoe  
tabblad 
‘berichten’ werkt 
(1/8) 

  - Gegevens 
zorgverleners 
duidelijk en 
overzichtelijk  
weergegeven(6/8) 

Systeem  - Informatie onder 
‘huisarts’ op tabblad 
‘behandelteam’ laadt 
buiten zicht (4/8) 

- ‘Behandelteam’/ 
‘huisarts’ op tabblad 
‘overzicht’ is geen 
button (5/8) 

- Button ‘bericht 
versturen’ makkelijk 
te vinden(6/8) 

Service     
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Doordat de ‘huisarts’ op ‘overzicht’ geen button is en het voor de deelnemer onduidelijk was hoe 
tabblad ‘berichten’ werkte kon de deelnemer scenario 4 niet uitvoeren. De deelnemer had verwacht 
dat als je op ‘huisarts’ klikt er gelijk contactmogelijkheden zouden verschijnen, dit bleek niet zo te 
werken. Bij vier deelnemers zorgde dit voor een vertraging in het uitvoeren van het scenario.  

Doordat het leek alsof er niks gebeurde wanneer de deelnemers de button ‘huisarts’ op 
tabblad ‘behandelteam’ gebruikten, hadden de deelnemers het idee dat ze verkeerd zaten (zie Citaat 
5). Hierdoor kon één deelnemer het scenario niet uitvoeren, maar drie deelnemers scrolden 
uiteindelijk naar beneden en zagen de gegevens met daarbij de button ‘bericht versturen’. De zes 
deelnemers die (al dan niet na hulp van de onderzoeker) de gegevens zagen samen met de button 
‘bericht versturen’, vonden de gegevens overzichtelijk en duidelijk weergegeven en de button konden 
ze makkelijk vinden. 
 

(Citaat 5) “Die klik ik dus aan en dan krijg ik niks. En dan probeer ik een andere en die doet het ook 
niet. Dus misschien zit ik dan verkeerd.” (deelnemer 4 – scenario 4) 

3.2.5 Scenario 5 – tabblad ‘mijn info’ 

Met behulp van scenario 5 werd de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de functie ‘gewicht 
(zelfmeting)’ bij tabblad ‘mijn info’ getest. In Tabel 9 worden de resultaten weergegeven van  
scenario 5: ‘Vandaag was uw weegmoment en u bent 10 kilo afgevallen! U weegt nu 83 kilo. 

 Kunt u op de website uw nieuwe gewicht toevoegen? 

 U heeft per ongeluk het verkeerde getal ingevoerd want het was geen 83 kilo maar 82 kilo. 
Kunt u dit veranderen?’.  

Onder tabblad ‘mijn info’ zijn de waardes van het gewicht terug te vinden. Bij ‘gewicht (zelfmeting)’ kan 
een nieuw gewicht worden toegevoegd door op de button ‘meting toevoegen’ te klikken. Door op ‘toon 
alle metingen’ te klikken worden alle metingen zichtbaar en kan een meting worden verwijderd door op 
het ‘kruisje’ achter de desbetreffende meting te klikken (zie Bijlage 9). 
 

Tabel 9. Resultaten scenario 5 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud - Locatie van de 
functie onduidelijk 
(1/8) 

   

Systeem - ‘Kruisje’ achter 
gewicht bij ‘gewicht 
(zelfmeting)’ onder 
‘toon alle metingen’ 

moet precies op 
worden geklikt (2/8) 

- Chronologie van 
de buttons niet 
logisch (4/8) 
- ‘mijn uitslagen’/ 
‘gewicht 
(zelfmeting)’ op 
tabblad ‘overzicht’ 
zijn geen buttons 
(3/8) 

- Klik op grafiek bij 
‘gewicht  zelfmeting’ 
geeft geen resultaat 
(1/8) 

- Button ‘toon alle 
metingen’ is 
duidelijke 
weergegeven en 
vervolgens een 
meting verwijderen, 
is makkelijk 
uitvoerbaar (5/8) 

Service     
  

Eén deelnemer kon scenario 5 niet uitvoeren, omdat deze deelnemer onder ‘mijn info’ bij ‘gewicht 
(zelfmeting)’ op grafiek klikte en dit geen resultaat gaf. Voor drie deelnemers was het onduidelijk waar 
het gewicht moest worden ingevuld, omdat ‘mijn uitslagen’ en ‘gewicht (zelfmeting)’ op het ‘overzicht’ 
geen buttons zijn. Twee deelnemers vonden de meting bij ‘mijn info’ en de derde deelnemer is door de 
onderzoeker op weg geholpen.  

Voor één deelnemer was de locatie van de functie onduidelijk waardoor de deelnemer onder 
‘plan’ bij ‘voltooide acties’ heeft geprobeerd een gewicht toe te voegen; hier staat echter alleen 
informatie weergegeven. Nadat de onderzoeker de deelnemer op weg had geholpen (door aan te 
geven waar het gewicht in moest worden gevuld) kon de deelnemer alsnog het nieuwe gewicht 
toevoegen en het verkeerd ingevoerde gewicht verwijderen.  
 Zes deelnemers vonden dat de buttons niet chronologisch zijn weergegeven, want de button 
‘meting toevoegen’ bij ‘gewicht (zelfmeting)’ viel als laatste op en de buttons ‘toon streefwaardes’ en 
‘toon alle metingen’ worden als eerste gezien. Vervolgens diezelfde meting weer verwijderen is zes 
deelnemers gelukt, maar twee deelnemers moesten twee keer op ‘kruisje’ klikken voordat de meting 
werd verwijderd. 
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3.2.6 Scenario 6 – tabblad ‘mijn info’ 

In Tabel 10 staan de resultaten van scenario 6: ‘U wilt uw persoonlijke gegevens inkijken, omdat u 
bent verhuisd en niet zeker weet of uw nieuwe adres al is ingevoerd.  

 Kunt u uw persoonlijke gegevens opzoeken op de website? 

 Wanneer u deze gegevens ziet, komt u erachter dat uw adres nog niet is aangepast. Kunt u 
deze gegevens aanpassen?’. 

Hierbij werd de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het tabblad ‘mijn info’ verder in kaart 
gebracht. De persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd door bij ‘mijn info’ onder de 
persoonsgegevens op de button ‘aanpassen’  te klikken en vervolgens op ‘opslaan’.  
 

Tabel 10. Resultaten scenario 6 

 Klein probleem Groot probleem Kritiek probleem Positief 

Inhoud - Locatie van de functie 
onduidelijk (1/8) 

  - Locatie van de 
functie is makkelijk te 
vinden (7/8) 

Systeem - Op adres klikken gaf 
geen resultaat (1/8) 
- Twijfel tussen button 
’wachtwoord wijzigen’ 
en ‘opslaan’ (1/8) 

 - Button ‘aanpassen’  
werd niet opgemerkt 
(2/8) 

- Button ‘aanpassen’ 
makkelijk te vinden 
(6/8) 
- Button ‘opslaan’ 
makkelijk te vinden 
(5/8) 

Service     
 

Zeven van de acht deelnemers wisten meteen waar de gegevens te vinden waren, omdat ze dit al 
eerder hadden zien staan (zie Citaat 6) en voor één deelnemer was het onduidelijk waar de 
persoonsgegevens zouden staan.  

Eén deelnemer probeerde bij de persoonsgegevens gelijk op het adres te klikken om het te 
veranderen, dit gaf geen resultaat. Twee deelnemers konden scenario 6 niet uitvoeren, omdat volgens 
hen een button met ‘aanpassen’/ ‘wijzigen’ ontbrak; wel vonden ze de button ‘wachtwoord wijzigen’. 
Zes deelnemers konden de button ‘aanpassen’ makkelijk vinden en vonden de button duidelijk 
weergegeven. Van deze zes deelnemers konden vijf deelnemers de button ‘opslaan’ makkelijk vinden 
en vonden de button duidelijk weergegeven. Bij één deelnemer zorgde de button ‘wachtwoord 
wijzigen’ voor verwarring na het invullen van de nieuwe adres gegevens. De deelnemer had eerder de 
neiging om op de rode button ‘wachtwoord wijzigen’ te klikken in plaats van op de button ‘opslaan’, 
omdat de rode button meer opviel (zie Citaat 7).    
 

(Citaat 6) “Ja ik klik op ‘mijn info’, want daar staat mijn naam en dat ik diabetes heb.”  
(deelnemer 1 – scenario 6) 

 

(Citaat 7) “Oké,  nee niet ‘wachtwoord wijzigen’ maar ‘opslaan’. Ja. Rood is meestal bevestigen ofzo 
dus dat is wel verwarrend.” (deelnemer 7 – scenario 6) 

3.3 Afsluitend interview 

De resultaten van het afsluitend interview zijn opgesplitst in: (1) resultaten van de algemene evaluatie 
van e-Vita diabetes en (2) resultaten van de evaluatie van de tabbladen van e-Vita diabetes. De 
resultaten worden per vraag of tabblad beschreven. 

3.3.1 Algemene evaluatie  

Hieronder worden per vraag de resultaten beschreven. De vragen worden herhaald, zoals vermeld in 
het interview schema (zie Bijlage 4) en daaronder volgen de meningen van de deelnemers.  
 

Voldoet e-Vita diabetes aan uw verwachtingen? Waarom wel/niet? 
Voor zeven deelnemers was deze vraag niet van toepassing, want ze hadden geen verwachtingen 
rondom e-Vita diabetes. Eén deelnemer verwachtte digitale waardes in te kunnen zien met de daarbij 
behorende informatie en minimale en maximale waardes. Hiervan zei de deelnemer niet te kunnen 
beoordelen of e-Vita diabetes aan de verwachting voldoet, want er waren nog geen waardes bij de 
‘hbA1c’ beschikbaar. De deelnemer vroeg zich hierdoor af hoe het zou worden vormgegeven, 
bijvoorbeeld hoe het in een grafiek zou worden gepresenteerd (zie Citaat 8). 
 

(Citaat 8) “Ja. Ik heb dus nou niet inhoudelijk gekeken naar, wat ik denk ik het belangrijkste vind is 
de  waardes vergeleken met de eerdere waardes of de waardes van vorige jaar. Ik heb wel een paar 
grafiekjes zien staan bij BMI. Maar hoe ver dat in detail erin zit weet ik dus eigenlijk niet en hoelang 

dat bewaard blijft.” (deelnemer 3 – afsluitend interview) 
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Zou u e-Vita diabetes in de toekomst gaan gebruiken en waarom? 

Alle deelnemers gaven aan dat ze e-Vita diabetes in de toekomst willen gebruiken, mits er aan 
(enkele) voorwaarden wordt voldaan. Vijf deelnemers stelden hierbij als voorwaarde dat het 
gebruiksvriendelijker moet worden gemaakt (zie Citaat 9), vier deelnemers stelden de voorwaarde dat 
hun eigen zorgverleners er mee zouden moeten werken (zie Citaat 10) en twee deelnemers stelden 
de voorwaarde dat het een vervanging van de controlegesprekken moet zijn (zie Citaat 11). Hoe e-
Vita diabetes gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt, wordt bij de tips en bij de beoordeling van de 
tabbladen besproken. Twee deelnemers gaven aan dat ze e-Vita diabetes willen gebruiken, omdat ze 
de waardes zelf kunnen inzien en bijhouden. Echter voor de informatie zullen ze e-Vita diabetes niet 
gebruiken, want daar gebruiken ze Google voor (zie Citaat 10). 
 

(Citaat 9) “Ja ze moeten het gebruiksvriendelijk maken, want dat is die nu absoluut niet. ” 

(deelnemer 5 – afsluitend interview) 
 

(Citaat 10) “Ik denk dat ik qua informatie het op Google zou opzoeken. Verder denk ik wel dat het 
handig is, als eigen zorgverleners er ook aan meedoen. Daarbij kun je dan ook alles zelf goed 

bijhouden enzo. Maar dan moet het wel gebruiksvriendelijker zijn dan nu. Want zoals het nu is zou ik 
er niet mee werken.” (deelnemer 7 – afsluitend interview) 

 

(Citaat 11) “Ja ik zou er wel mee willen werken, maar dan wel als het ter vervanging is van de 
controle, want soms denk ik echt van ‘moet ik er weer naartoe’. Terwijl het goed gaat.”  

(deelnemer 4 – afsluitend interview) 
 

Wat vindt u positieve/plus punten van e-Vita diabetes? 
Alle deelnemers gaven aan dat ze het prettig vonden zelf inzicht te hebben in de waardes. De 
informatie en de bijbehorende button die bij de waardes stond werd door zeven deelnemers als 
positief benoemd. Zes deelnemers vonden de gegevens van de zorgverleners met de button ‘bericht 
versturen’ overzichtelijk en praktisch. Twee deelnemers gaven aan dat ze door e-Vita diabetes bewust 
bezig gaan met T2DM (zie Citaat 12). De stimulerende werking om meer aandacht te besteden aan de 
gezondheid van het tabblad ‘plan’ werd door vier deelnemers als positief benadrukt. Zelf een nieuw 
gewicht kunnen toevoegen en kunnen bijhouden onder tabblad ‘mijn info’ hadden vijf deelnemers als 
positief benoemd. Verder vonden zes deelnemers het prettig dat ze zelf hun persoonlijke gegevens 
onder tabblad ‘mijn info’ konden aanpassen en dat ook duidelijk was hoe ze dat moesten doen. 
  

(Citaat 12) “Ja je gaat ermee bezig hè. Ik heb  diabetes, al jaren, en dan doe je wat de dokter zegt 
en dan gaat het goed. Maar dan kom je zelf weinig te weten.” (deelnemer 2 – afsluitend interview) 

 

Wat vindt u negatieve/minpunten van e-Vita diabetes?/ Zijn er dingen die u onduidelijk vindt? 
Als eerste gaven alle deelnemers aan dat ze het verwarrend en frustrerend vonden dat op het 
‘overzicht’ bijna alle onderdelen geen buttons waren. Eén deelnemer vond het lastig dat hij precies op 
de buttons moest staan bij het klikken, omdat het anders geen resultaat gaf. Dit ervoer hij wanneer hij 
naar het educatieplatform wilde gaan (de bloem voor ‘diabetes’ onder ‘meer weten over’ op het 
‘overzicht’ is geen onderdeel van de button, zie Bijlage 8) en toen hij een waarde van het gewicht 
wilde verwijderen (cursor moest precies op het ‘kruisje’ staan). Wat betreft de gegevens van de 
zorgverleners, onder het tabblad ‘behandelteam’, vonden zes deelnemers het niet praktisch dat de 
pagina niet automatisch mee bewoog naar de gegevens wanneer op de button ‘huisarts’ was geklikt; 
het was nu niet gelijk duidelijk dat die gegevens onderaan werden weergegeven. Vier deelnemers 
vonden het verwarrend dat buttons niet werkten (zie Citaat13) en drie deelnemers vonden e-Vita 
diabetes in het geheel onoverzichtelijk (zie Citaat 14). 

Zeven deelnemers waren van mening dat de navigatie onduidelijk was met betrekking tot waar 
functies te vinden waren en hoe functies moesten worden gebruikt (zie Citaat 13). Eén deelnemer 
vroeg zich af wat het verschil was tussen ‘mijn wens’ en ‘uitdaging waaraan ik werk’ onder het tabblad 
‘plan' en vond het gehele tabblad ‘plan’ onduidelijk (zie Citaat15). Het was niet duidelijk wat de 
deelnemer met dit tabblad kon doen en hoe diegene het kon gebruiken en toepassen. Twee 
deelnemers vonden e-Vita diabetes niet gebruiksvriendelijk en misten de werking met menu’s, 
waardoor het nu onoverzichtelijk was. De deelnemers zouden graag bij ieder tabblad (als ze daar met 
de cursor op gaan staan) willen zien welke functies er zijn en er, middels erop te klikken, automatisch 
naartoe worden genavigeerd. Eén deelnemer vond de lay-out niet aansprekend. De lay-out zou meer 
aansprekend zijn wanneer bijvoorbeeld een afbeelding van een boek bij de bibliotheek en een envelop 
bij berichten zou staan.                                          
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Twee deelnemers gaven de aanvulling dat ‘bibliotheek’ andere informatie bevatte dan het 
‘educatieplatform’ en voor twee andere deelnemers was het onduidelijk of de informatie op het 
‘educatieplatform’ allemaal over T2DM ging. Daarnaast  miste één deelnemer een zoekfunctie. Zes 
deelnemers hadden informatie over COPD opgemerkt bij tabblad ‘overzicht’, ‘plan’ en ‘bibliotheek’ en 
vonden dit niet acceptabel.  

De benaming ‘overzicht’ voor de startpagina was voor één deelnemer onduidelijk, want andere 
websites gebruiken de benaming ‘home’ of ‘startpagina’. Ook miste diezelfde deelnemer op de andere 
tabbladen een button met de functie ‘terug naar home/startpagina’. Twee deelnemers gaven aan dat 
de button ‘vorige pagina’, om terug te gaan naar de vorige pagina, niet werkte (zie Bijlage 8).  

Vijf deelnemers vonden de benaming ‘hbA1c’ onduidelijk en moesten eerst de daarbij 
behorende informatie lezen voordat ze wisten dat het over de bloedglucosespiegel ging.  
 

(Citaat 13) “Ja dat knoppen niet werken, waar je het wel verwacht. Zoals mijn uitslagen op overzicht. 
Soms wel lastig te vinden waar ik wat moet zoeken.” (deelnemer 8 – afsluitend interview) 

 
 

(Citaat 14) “Doordat het onoverzichtelijk en onduidelijk is. Kijk je hebt veel mensen die op leeftijd zijn 
met diabetes en die nog wel iets met een computer doen, alleen niet heel veel. Als die dan hierin 

gaan werken dan denk ik dat hun zoiets hebben van, ‘ojee hoe moet dat allemaal’. En dan gaan ze 
afhaken. Dat denk ik dan.” (deelnemer 7 – afsluitend interview) 

 

(Citaat 15) “Ja ‘uitdaging’ en ‘wens’ vond ik onduidelijk, wat is het verschil. Of eigenlijk het gehele 
tabblad ‘plan’ vond ik onduidelijk. En dat je bepaalde knoppen dan hebt die niet werken. Vind ik 

verwarrend en onduidelijk.” (deelnemer 7 – afsluitend interview) 
 

Heeft u nog tips voor het verbeteren van e-Vita diabetes? 
Twee deelnemers zouden de lay-out meer aansprekend maken door meer gebruik te maken 

van kleuren en symbolen (bijvoorbeeld een boekje bij ‘bibliotheek’ en een envelop bij ‘berichten’). Zes 
deelnemers gaven de tip om te werken met menu’s (zoals eerder beschreven), dit maakt de navigatie 
duidelijker en de website overzichtelijker. Daarbij leek het vier deelnemers handig om bij alle functies 
informatie aan te bieden over het gebruik ervan, zodat het duidelijk wordt hoe functies moeten worden 
gebruikt. Zes deelnemers zouden alleen relevantie informatie voor T2DM-patiënten aanbieden en 
geen informatie over COPD, zoals op dit moment wel het geval is. 

De benaming ‘overzicht’ zou één deelnemer vervangen door ‘home’ of ’startpagina’. Wanneer 
onder ‘overzicht’ een button wordt gebruikt, zouden twee deelnemers willen dat gelijk de 
desbetreffende informatie verschijnt. Eén deelnemer zou graag willen dat de button ‘vorige pagina’ 
werkt en dat er informatie verschijnt als een button niet werkt wanneer er op wordt geklikt. 

Ook werd door één deelnemer aangegeven dat een functie waarbij je zelf een checklist per 
dag kunt bijhouden van wat je allemaal moet doen prettig zou zijn. Een voorbeeld hiervan is een 
checklist met 30 minuten bewegen, medicatie innemen en op je voeding letten. Op deze manier 
verwacht de deelnemer ook een terugkoppeling van de zorgverlener als het bijvoorbeeld een week 
niet is gelukt om op de voeding te letten. Eén andere deelnemer gaf als tip lessen aan te bieden om 
het programma te leren kennen en zou een functie willen die de deelnemer erop attendeert zijn 
medicatie in te nemen: bijvoorbeeld een SMS-bericht op het tijdstip dat de medicatie moet worden 
ingenomen.  

3.3.2 Evaluatie tabbladen 

Hieronder volgen de resultaten van de evaluatie per tabblad. Voor de beeldvorming kunnen de 
screenshots van de tabbladen in Bijlage 7 tot en met Bijlage 13 worden geraadpleegd.  
  

Het ‘educatieplatform’ 
Zes deelnemers vonden het ‘educatieplatform’ prima. Daarvan gaven twee deelnemers aan dat ze het 
prettig vonden dat er veel betrouwbare informatie op stond en twee deelnemers zouden liever Google 
gebruiken.  

Eén deelnemer zou de button om op het educatieplatform te kunnen komen uitbreiden door de 
‘bloem’ voor ‘diabetes’ bij ‘meer weten over’ onder tabblad ‘overzicht’ ook onderdeel van de button te 
laten zijn (zie Citaat 16). Voor twee deelnemers was het niet duidelijk dat alle informatie over T2DM 
ging, want nergens op het platform stond bijvoorbeeld diabetes vermeld. 
 

(Citaat 16) “Wat ik niet snap is dat als ik op die bloem druk ik niet bij de informatie kom en als jij op 
diabetes klikt wel. Ik zou dan zorgen dat als mensen op die bloem klikken dat ze ook bij de 

informatie komen. Verder lijkt het prima.” (deelnemer 5 – afsluitend interview) 
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Het ‘overzicht’ 

Eén deelnemer had geen op- of aanmerkingen op het tabblad ‘overzicht’. Het was voor vijf 
deelnemers verwarrend dat niet alle informatie die erop stond gelinkt was aan een button (zie  
Citaat 17). Hierdoor waren de functies op het tabblad ‘overzicht’ voor vier deelnemers onduidelijk. 
Twee deelnemers vonden het onduidelijk wat ze met ‘acties’ konden doen en één deelnemer zou daar 
de eigen acties willen zien waar nu aan wordt gewerkt.  

Eén deelnemer vond de vormgeving rustig en overzichtelijk. De benaming ‘overzicht’ was voor 
één deelnemer onduidelijk, want andere websites gebruiken ‘home’/’startpagina’. Ook vond diezelfde 
deelnemer het onduidelijk hoe je vanaf andere tabbladen terug kon keren naar ‘overzicht’. Eén 
deelnemer miste aanbevelingen op grond van de eigen waardes op het ‘overzicht’ en één andere 
deelnemer vond de lay-out niet sprekend (zoals eerder aangegeven). 
 

(Citaat 17) “Wat onder ‘acties’ staat snap ik ook niet. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik zou hier 
zelf dan liever ook echt mijn acties willen zien zoals die 5km lopen dan. Ik wil dan ook dat zoals mijn 

uitslagen als ik daarop druk dat dat dan ook werkt. Dat het dan gelijk naar de desbetreffende 
informatie gaat.” (deelnemer 8 – afsluitend interview) 

 

‘Mijn info’ 
Alle deelnemers waren positief over het tabblad ‘mijn info’. Daarvan vonden vier deelnemers ‘mijn info’ 
overzichtelijk en de gepresenteerde informatie interessant. Zeven deelnemers vonden het prettig dat 
de waardes zelf konden worden ingezien en bijgehouden. Drie deelnemers gaven hierbij aan dat er 
feedback op de waardes zou moeten zijn vanuit de huisarts/diabetesverpleegkundige (zie Citaat 18) 
en twee deelnemers willen alleen waardes die voor T2DM van toepassing zijn.  

Wat het verschil is tussen de functie ‘gewicht (zelfmeting)’ en de functie ‘gewicht’ was voor 
één deelnemer niet duidelijk en diezelfde deelnemer gaf aan dat de buttons anders gepresenteerd 
moeten worden (zie Citaat 19). De button ‘meting toevoegen’ zou centraler mogen worden 
weergegeven, want dit is waarschijnlijk een button die vaak zal worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor 
de button ‘aanpassen’ voor de persoonsgegevens: deze zou meer op mogen vallen ten opzichte van 
de button ‘wachtwoord wijzigen’.  

Eén andere deelnemer miste bij ‘gewicht (zelfmeting)’ informatie over afvallen, over de 
verhoudingen tussen de andere waardes en informatie over hoe de deelnemer zelf de waardes zou 
kunnen verbeteren.  Als laatste gaven zes deelnemers aan dat de benaming ‘hbA1c’ onduidelijk was. 
 

(Citaat 18) “Maar ook hier vind ik dat er wel een interactieve kant aan moet zitten. Om zo maar op, 
ja dan kan ik het ook wel in het boekje schrijven.” (deelnemer 1 – afsluitend interview) 

 

(Citaat 19) “Ja nou als ik het zo zie denk ik wel dat misschien die knoppen niet echt goed zijn 
aangegeven. Ik bedoel ‘wachtwoord wijzigen’ wil je zo min mogelijk doen. Maar je adres veranderen 

moet je wel makkelijker kunnen vinden, vind ik. Dus ik zou dan de kleuren van die knoppen 
andersom doen of ervoor zorgen dat ‘aanpassen’ meer opvalt. Daarbij kan het ook nog eens zo 

overkomen dat die knop ‘aanpassen’ niet werkt of gewoon geen knop is.”  
(deelnemer 3 – afsluitend interview) 

 

‘Plan’ 
Alle deelnemers hadden op- of aanmerkingen rondom het tabblad ‘plan’. Drie deelnemers zouden 
verwachten dat het stimulerend kan werken, maar één deelnemer gaf daarbij aan dat er dan wel een 
interactie zou moeten zijn met een coach en één zou het in combinatie willen zien met wat je al hebt 
bereikt (zie Citaat 20).  

De navigatie met betrekking tot waar je wat kon vinden en hoe je functies moest gebruiken 
was voor zeven deelnemers onduidelijk. Voor drie deelnemers was de informatie die bij ‘open acties’, 
‘gestarte acties’ en ‘voltooide acties’ werd aangeboden niet logisch, want hier werden acties verwacht 
en geen informatie over bewegen. Daarvan vinden twee deelnemers het wel nuttig dat informatie zou 
worden vermeld, maar dan informatie die voor de gebruiker van toepassing is en dus geen informatie 
over COPD.  

Eén deelnemer zou meerdere wensen willen invoeren, vroeg zich af wat het verschil was 
tussen ‘de wens’ en ‘de omschrijving van de wens’, vroeg zich af wat het verschil was tussen button 
‘stoppen’ en  button ‘afronden’ en waarom deze twee buttons bij ‘uitdagingen waaraan ik werk’ 
stonden terwijl maar één button werkte. Ook was het verschil tussen acties en uitdagingen onduidelijk 
voor één andere deelnemer en was het verwarrend dat de tekst bleef staan als een wens werd 
ingevuld. Eén deelnemer vond dat de button ‘toon details’ weg moet, want die gegevens die je 
verkrijgt als je daarop klikt moeten direct zichtbaar zijn (zie Citaat 21). 
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(Citaat 20) “Maar dat gaat ook wel in combinatie met anderen dingen. Zoals dat je bijvoorbeeld kunt 
zien dat je diabetes naar beneden is gegaan ofzo. Want de kilo’s hoeven niet echt minder te worden 

maar de diabetes is wel verlaagd dus dat kan dan wel stimuleren om door te gaan.”  
(deelnemer 4 – afsluitend interview) 

 

(Citaat 21) “En dit kan wel weg van ‘toon acties’ en ‘details’, want dat is allemaal informatie en dat 
wil ik niet. Ik wil hier bezig zijn. Dat kan wel maar dan gewoon met zo’n informatie button zoals bij 
‘mijn info’. En ‘toon details’ kan gewoon weg, want dat zijn dingen die moeten direct zichtbaar zijn 

vind ik. Dat zou het in ieder geval duidelijker maken.” (deelnemer 7 – afsluitend interview) 
 

‘Behandelteam’ en/of ‘berichten’ 
Drie deelnemers gaven aan dat ze het handig vonden om even snel iets te vragen via deze functie, 
één deelnemer vond dat hiermee het contact zoeken met zorgverleners laagdrempelig werd. Echter 
één andere deelnemer vond het onpersoonlijk.  

Voor één deelnemer was onduidelijk hoe contact met een zorgverlener kon worden gezocht 
en voor één andere deelnemer was dit wel duidelijk en vond de functie makkelijk in gebruik. Eén 
deelnemer gaf expliciet aan dat de eigen mailbox de voorkeur heeft boven de mailbox van e-Vita 
diabetes en drie deelnemers gaven aan dat de button ‘huisarts’ onder tabblad ‘overzicht’ en onder  
tabblad ‘behandelteam’ gelijk de gevraagde informatie in beeld moest tonen.  Tot slot misten twee 
deelnemers de apotheek onder ‘behandelteam’.  
 

‘Bibliotheek’ 
Drie deelnemers hadden op een oppervlakkig niveau naar het tabblad ‘bibliotheek’ gekeken. 
Daarentegen vonden vijf deelnemers dat hier informatie hoorde die voor de gebruiker van toepassing 
is en vonden dat de informatie over COPD hier niet thuis hoorde. Eén deelnemer vond het verwarrend 
dat hier andere informatie stond dan op het ‘educatieplatform’. 

3.4 PPQ 

Hoe de deelnemers de persuasiviteit van e-Vita diabetes hebben ervaren, werd gemeten met de PPQ.  
Hieruit komt naar voren dat de constructen ‘Primary task support’, ‘Dialogue support’, Perceived 
credibility’, ‘Unobtrusiveness’, ‘Perceived persuasivenes’, ‘Perceived effectiveness’ en ‘Use 
continuance’ van e-Vita diabetes door de deelnemers zijn ervaren. Het construct ‘Social support’ wordt 
niet door de deelnemers ervaren en het construct ‘Perceived effort’ van e-Vita diabetes wordt als 
neutraal beoordeeld. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 12. 

 
Tabel 11. Resultaten PPQ 
Construct PPQ scores* per deelnemer Gem. score 

 1 2 3 4 5 6 7 8  
Primary task 
support 

5 6 4.3 4.3 5.3 5 4.3 6 5 

Dialogue 
support 

6.3 4.7 3.7 4.3 4.3 3.7 4 5.7 4.6 

Perceived 
credibility 

6 5.2 4.8 4.8 4.6 6.4 3.8 5.4 5.1 

Social 
support 

1 2 2 1 4.7 2.7 2.7 1.3 2.2 

Unobtrusiveness 6 6 6.3 5.8 4.5 5.5 5.3 6 5.6 
Perceived 
persuasivenes 

5 3.7 4.7 4.3 5 5 3.3 5 4.5 

Perceived 
effort 

5.7 4.7 6.3 2.7 2.7 4.3 3.7 4 4.3 

Perceived 
effectiveness 

5.3 6 5.3 4 5.3 5.7 4 5.3 5.1 

Use continuance 6 6 6.8 6 4.3 5.8 5.5 6 5.8 
 
Totale gem. score 

 
5.3 

 
5 

 
5 

 
4.3 

 
4.5 

 
5 

 
4.1 

 
5 

 
4.8 

* PPQ scores zijn gegeven op een 7 punt Likert schaal (range: 1 (helemaal niet mee eens) – 7 (helemaal mee 

eens)). 
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4. Discussie 
Aan het begin van dit onderzoek is de onderzoeksvraag ‘Hoe worden de gebruiksvriendelijkheid en de 
persuasiviteit van e-Vita diabetes ervaren en geëvalueerd door potentiële (toekomstige) gebruikers?’ 
gesteld. Hieronder wordt gescheiden antwoord gegeven op zowel de gebruiksvriendelijkheid en de 
persuasiviteit van e-Vita diabetes, om vervolgens in de conclusie antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvraag en aanbevelingen te doen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en 
persuasiviteit van e-Vita diabetes. Daarnaast worden de beperkingen van het onderzoek besproken 
en suggesties voor toekomstig onderzoek gegeven.  

4.1 Gebruiksvriendelijkheid 

Bij alle deelnemers komt duidelijk naar voren dat e-Vita diabetes nog niet gebruiksvriendelijk is. Dit 
blijkt uit de kleine, grote en kritieke problemen die tijdens de usability test naar voren zijn gekomen en 
uit de antwoorden die de gebruikers hebben gegeven bij het afsluitend interview.  
 Bij de usability test zijn voornamelijk grote en kritieke problemen naar voren gekomen op het 
gebied van inhoud en systeem. Omtrent de inhoud is het voor de gebruiker onduidelijk wat functies 
inhouden. De onduidelijke navigatie is een probleem dat zowel inhoudelijk als systematisch van aard 
is, want het is onduidelijk waar functies staan (systeem) en hoe de functies moeten worden gebruikt 
(inhoud). Verder hebben problemen rondom systeem voornamelijk te maken met de werking van 
buttons.   
 Wat betreft de invloed van de ervaringen van de gebruikers met betrekking tot de computer, 
het internet en computer/internet in combinatie met de gezondheid, blijkt uit dit onderzoek dat  het 
invloed heeft op het gebruik van e-Vita diabetes. De gebruiker die hier geen ervaring in heeft zal geen 
gebruik maken van e-Vita diabetes en de gebruikers met weinig ervaring zouden graag meer uitleg 
willen over hoe de website kan worden gebruikt. De gebruikers met veel ervaring redden zich prima 
met de website en behoeven geen uitleg. Wanneer de gebruikers redelijk wat ervaring hebben 
verschilt het per gebruiker of er behoefte is aan uitleg. 

4.2 Zelfmanagement 

Ondanks dat de deelnemers e-Vita diabetes niet gebruiksvriendelijk vinden, blijkt uit het afsluitend 
interview dat de deelnemers de website wel in de toekomst willen gebruiken. Twee deelnemers waren 
zelfs benieuwd vanaf wanneer ze de website zouden kunnen gebruiken.  

Vooral het zelf inzicht hebben in de waardes en de daarbij weergegeven informatie vinden 
gebruikers prettig. Samen met de contactmogelijkheden met de zorgverlener stimuleert het de 
partnerschap tussen patiënt en zorgverlener, wat een positief effect heeft op het zelfmanagement van 
de gebruikers (Bodenheimer et al., 2002; Lorig & Holman, 2003). Ook hangt het samen met de 
basisvaardigheden ‘het maken van beslissingen’, ‘het benutten van bronnen’ en ‘het oplossen van 
problemen’ voor zelfmanagement van een chronische aandoening, want de website geeft 
betrouwbare informatie over T2DM wat de gebruiker helpt met het maken van beslissingen rondom 
zijn/haar aandoening. Ook zorgt de informatie ervoor dat de gebruiker de problemen leert te 
herkennen, mogelijke oplossingen kan genereren en toepassen en dat de patiënt de resultaten 
daarvan kan evalueren (Lorig & Holman, 2003). 

Ook het positieve punt dat de gebruikers het fijn vinden dat ze (persoonlijke) doelen kunnen 
stellen hangt samen met een van de basisvaardigheden voor zelfmanagement: ‘het ondernemen van 
actie’, want door doelen op te stellen wordt er een actieplan opgesteld voor de korte termijn die 
uitvoerbaar is (Lorig & Holman, 2003).  

 e-Vita diabetes zorgt ervoor dat alle basisvaardigheden voor zelfmanagement van een 
chronische aandoening aan bod komen. Hierdoor kan worden aangenomen dat e-Vita diabetes het 
zelfmanagement voor patiënten met T2DM ondersteunt. Door de ondersteuning van het 
zelfmanagement kan e-Vita diabetes op lange termijn de gezondheidsstatus, het gezond gedrag en de 
self-efficacy (het vertrouwen om te kunnen gaan met aandoening gerelateerde problemen) verbeteren 
(Lorig, Sobel, Ritter, Laurent, & Hobbs, 2001). 
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4.3 Gebruik op lange termijn 

Volgens de ‘law of attrition’ van Eysenbach (2005) is het van belang om rekening te houden met de 
vijf factoren, zodat de gebruikers e-Vita diabetes blijven gebruiken. Bij de evaluatie van de 
gebruiksvriendelijkheid komt naar voren dat de deelnemers het prettig vinden dat de eigen waardes 
overzichtelijk kunnen worden ingezien en bijgehouden ten opzichte van het huidige boekje met de 
waardes en controlegesprekken bij huisarts/POH/diabetesverpleegkundige. Dat houdt in dat ze een 
relatief voordeel zien in de website ten opzichte van de huidige methode (eerste factor van de ‘law of 
attrition’).  

Echter de website komt niet overeen met de bestaande waardes, ervaringen en ideeën van de 
gebruikers (tweede factor van de ‘law of attrition’) met betrekking tot de buttons die wel/niet aanwezig 
zijn of niet lijken te werken. De gebruiksvriendelijkheid scoort ook laag wat samenhangt met de derde 
factor van de ‘law of attrition’: de complexiteit. Met betrekking tot de vierde factor (de mogelijkheden 
met betrekking tot uitproberen) schiet e-Vita diabetes niet geheel tekort, want alleen de bloedwaardes 
waren niet beschikbaar. Wat betreft de vijfde factor (de observatie mogelijkheden) vinden de 
deelnemers het prettig om de waardes en informatie in te kunnen zien die de eigen zorgverleners ook 
kunnen inzien en niet meer afhankelijk zijn van wat de zorgverlener verteld.               

Ondanks dat e-Vita diabetes niet optimaal overeen komt met de huidige waarden, ervaringen 
en ideeën van de gebruikers, dat de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal is en dat de website voor 
een deel geen goede mogelijkheden tot uitproberen had willen de gebruikers e-Vita diabetes in de 
toekomst wel gaan gebruiken. Wel geven de gebruikers hierbij aan dat de website 
gebruiksvriendelijker moet worden gemaakt, de zorgverleners ermee moeten werken en dat het een 
vervanging van de controlegesprekken moet zijn.  

4.4 Persuasiviteit 

Ondanks dat e-Vita diabetes als niet gebruiksvriendelijk is geëvalueerd is het wel als persuasief 
geëvalueerd. De gemiddelde score over de gehele PPQ van alle gebruikers is een vijf. Dit houdt in dat 
e-Vita diabetes de gebruikers stimuleert in hun gedrag. Daarbij geven de gebruikers met name aan: 
(1) dat ze ondersteuning krijgen van e-Vita diabetes bij het uitvoeren van een taak in het dagelijks 
leven, (2) de interactie en feedback helpt bij het bereiken van het doel, (3) dat e-Vita diabetes 
betrouwbaar overkomt, (4) dat het gebruik van e-Vita diabetes makkelijk binnen het dagelijks leven 
past, (5) dat e-Vita het gedrag/attitude bevorderd, veranderd of vervormd, (6) dat het gebruik van e-
Vita diabetes voordelen heeft en (7) dat ze e-Vita diabetes in de toekomst willen gebruiken. De 
gebruikers ervaren geen sociale ondersteuning via e-Vita diabetes, wat kan kloppen aangezien deze 
mogelijkheid niet aanwezig is op de website. Over het gemak waarmee de gebruikers e-Vita diabetes 
gebruiken zijn de gebruikers neutraal. Dit is in overeenstemming met hoe de gebruiksvriendelijkheid is 
ervaren en beoordeeld.  

4.5 Beperkingen van het onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat de  
scenario’s in dit onderzoek bij iedere deelnemer in dezelfde volgorde zijn aangeboden. Hierdoor kan 
het zijn dat eerdere scenario’s de uitvoering van latere scenario’s hebben beïnvloed (citaat 22). 
 

(Citaat 22) “Ik klik eens op ‘mijn info’, want daar heb ik iets van gewicht zien staan. Dacht ik.” 

(deelnemer 8 – scenario 2) 
   

Het hardop nadenken (concurrent think-aloud method) bleek voor veel deelnemers lastig te zijn. Om 
hieraan te wennen was er een oefenscenario, maar dit bleek soms niet voldoende te zijn. Hierdoor is 
het vermoeden dat er qua gedachtes van de deelnemers, over wat ze verwachten en hoe ze 
aanvankelijk het scenario zouden uitvoeren, data ontbreekt. Wellicht dat het hardop nadenken meer 
gestimuleerd wordt als de onderzoeker het een keer voordoet. Dan is het voor de deelnemers 
duidelijker wat er gevraagd wordt en wat de bedoeling is.  

De uitwerking en analyse van de data is in dit onderzoek enkel door de onderzoeker gedaan. 
Volgens Landis en Koch (1977) is de beoordelaar een bron van fouten die tijdens een onderzoek 
worden gemaakt. Het is dan van belang om de betrouwbaarheid van de beoordelaar te onderzoeken 
voordat analyse wordt verricht en dit kan met behulp van een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 
Hierbij wordt in kaart gebracht in hoeverre de beoordelaars dezelfde antwoorden geven. Bij een 
Cohen’s Kappa van 0.73 is er een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Landis & Koch, 1977).  
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De website e-Vita diabetes is nog niet voldoende compleet om te testen. Er staan bijvoorbeeld 
geen bloedwaardes op, wat voor de deelnemers verwarrend is en het geeft geen totale weergave. 
Hierdoor kunnen de deelnemers het niet in zijn geheel evalueren. Ook het tabblad ‘bibliotheek’ is nog 
niet op orde aangezien daar informatie staat over COPD en geen informatie over T2DM gegeven 
wordt. 

4.6 Toekomstig onderzoek 

Het is te adviseren het onderzoek nog een keer uit te voeren wanneer op e-Vita diabetes meer 
gegevens beschikbaar zijn, want dan kunnen de gebruikers de functies beter evalueren. Het is dan 
aan te raden om: (1) de scenario’s beter af te stemmen met de termen op de website en ze in 
verschillende volgordes aan te bieden en (2) te zorgen voor een goede 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Bij scenario 2 in dit onderzoek werd gevraagd een doel in te vullen, echter moet dit op de 
website bij ‘mijn wens’ worden ingevuld: hierdoor ontstond er verwarring bij de deelnemers. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben: (1) het taalgebruik van de scenario’s komt niet overeen met de 
website en/of kan sturend zijn en (2) het taalgebruik van de website komt niet overeen met het 
taalgebruik van de gebruiker. Door hier onderzoek naar te doen kan met betrekking tot (1) de 
gebruiksvriendelijkheid beter worden geëvalueerd en met betrekking tot (2) de gebruiksvriendelijkheid 
van de website worden verbeterd.  

Tijdens dit onderzoek is aan de hand van de PPQ duidelijk geworden dat sociale steun niet 
door de gebruikers wordt ervaren op e-Vita diabetes, want dit behoorde niet tot de mogelijkheden.  
Echter is er geen inzicht gegeven in hoeverre de gebruikers behoefte hebben aan sociale steun via de 
website en dit kan in toekomstig onderzoek in kaart worden gebracht. Verder kan op basis van de lage 
score van het construct ‘sociale steun’ bij de PPQ enkel worden geconcludeerd dat de gebruikers 
geen sociale steun hebben ervaren op de website. Om te kunnen bepalen of gebruikers dit een gemis 
vinden zou er onderzocht moeten worden of de gebruikers behoefte hebben aan sociale steun via e-
Vita diabetes. 

4.7 Aanbevelingen voor e-Vita diabetes 

Uit de usability test en het (semi-) gestructureerd interview zijn een aantal verbeterpunten naar voren 
gekomen om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.  

 

De navigatie kan verduidelijkt worden door: 

 aan te geven waar functies staan doormiddel van menu’s (een voorbeeld van een menu is 
wanneer de gebruiker met de cursor op het tabblad ‘mijn info’ staat, dat dan zichtbaar wordt 
welke waardes daar te vinden zijn); 

 aan te geven hoe functies kunnen worden gebruikt (een voorbeeld hierbij is informatie over 
hoe je een wens kan invullen bij de functie ‘mijn wens’ onder tabblad ‘plan’). 

 

De werking van de buttons kan verbeterd worden door: 

 ontbrekende buttons toe te voegen (een voorbeeld is tabblad ‘overzicht’, want hier staan veel 
functies weergegeven die geen buttons zijn); 

 ervoor te zorgen dat er een automatische navigatie naar de functie of informatie is wanneer 
een button wordt gebruikt (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker op ‘huisarts’ klikt, dat dan gelijk 
de informatie wordt getoond); 

 de buttons chronologisch weer te geven (een voorbeeld hierbij is onder tabblad ‘mijn info’ de 
button ‘meting toevoegen’ bij ‘gewicht (zelfmeting)’, deze valt als laatste op terwijl deze het 
meest zal worden gebruikt.); 

 de buttons die vaker worden gebruikt duidelijk weer te geven (een voorbeeld hierbij is onder 
tabblad ‘mijn info’ bij de persoonsgegevens de buttons ‘aanpassen’/’opslaan’ (grijze button) en 
‘wachtwoord wijzigen’ (rode button): de rode button valt hierbij meer op dan de grijze, terwijl 
de rode button zo min mogelijk moet worden gebruikt en de grijze button makkelijk vindbaar 
moet zijn). 

  

Het tabblad ‘plan’ kan verbeterd worden door: 

 geen informatie over bewegen te geven bij ‘toon acties’; 

 acties waar de gebruiker mee kan starten te plaatsen onder ‘open acties’; 

 acties waar de gebruiker op dit moment mee bezig is te plaatsen onder ‘gestarte acties’; 

 acties die de gebruiker heeft gedaan onder ‘voltooide acties’ te plaatsen; 

 de button ‘afronden’ onder ‘uitdaging waaraan ik werk’ te laten werken of niet presenteren. 
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4.8 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de gebruiksvriendelijkheid en persuasiviteit 
van e-Vita diabetes wordt ervaren en geëvalueerd door potentiële (toekomstige) gebruikers. Daarin 
kan worden geconcludeerd dat de persuasiviteit kan worden geoptimaliseerd als de 
gebruiksvriendelijkheid wordt verhoogd. De gebruiksvriendelijkheid kan met name worden verhoogd 
door de navigatie te verduidelijken, de werking van de buttons te verbeteren en het tabblad ‘plan’ te 
verbeteren. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Wervingsbrief 

Geachte meneer/mevrouw, 

Voor mijn afstudeeropdracht bij de Universiteit Twente ben ik op zoek naar mensen met 
diabetes type 2, die tussen 20 oktober 2014 en 24 november 2014 eenmalig maximaal 
anderhalf uur tijd hebben om mee te doen aan mijn onderzoek. 

 

 
 
 
 

Met dit onderzoek ga ik het programma e-Vita testen. Dit programma is ontworpen om 
mensen met diabetes type 2, COPD en/of chronische hartfalen te ondersteunen in hun 
dagelijkse lasten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om informatie te verkrijgen over wat de 
aandoening inhoudt, wat de bloedwaardes zijn en wat deze betekenen. Om het programma 
zo goed mogelijk te laten werken voor de mensen die er gebruik van maken, vinden we het 
belangrijk om te weten wat u er van vindt.  

In de tijd die ik van u vraag (maximaal anderhalf uur), gaat u ongeveer 20 a 30 
minuten bezig met e-Vita (hierbij help ik u waar nodig). Vervolgens zal ik u een aantal vragen 
stellen over hoe u het programma heeft ervaren. Met uw antwoorden kan ik (o.a.) 
onderzoeken hoe e-Vita kan worden verbeterd.  

Uw gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt. Voor deelname is geen 
voorkennis vereist. Het gaat om de evaluatie van e-Vita en u kunt dan ook geen verkeerde 
antwoorden geven. 

In overleg kan het onderzoek plaatsvinden waar en wanneer u dat uitkomt.  
 
Bent u bereid, en lijkt het u leuk om mee te werken aan dit onderzoek? Dan wil ik u hartelijk 
vragen om hier tussen 20 oktober en 24 november 2014 aan deel te nemen. 
Graag zie ik een telefoontje of een mailtje tegemoet komen om een afspraak te maken. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kiki Schlaman 
06-50830097 / 0541-296430 
k.j.t.schlaman@student.utwente.nl 
  

Maar wie ben ik? 
Ik ben Kiki Schlaman, 23 jaren jong en 
woonachtig in Oldenzaal. Op dit 
moment ben ik druk bezig met het 
afronden van mijn bachelor studie 
Psychologie aan de Universiteit 
Twente. Voor dit afstuderen doe ik 
een onderzoeksopdracht, waar ik uw 
deelname hard voor nodig heb. Na het 
afronden van mijn bachelor opleiding 
ga ik de master opleiding ‘klinische- 
en gezondheidspsychologie’ doen aan 
Universiteit Utrecht. 
.  

 

mailto:k.j.t.schlaman@student.utwente.nl
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Bijlage 2: Informed Consent 

 
Toestemmingsformulier voor evaluatie van e-Vita 
Hieronder volgt een toestemmingformulier, ook wel informed-consent genoemd, voor het 
onderzoek naar hoe e-Vita wordt geëvalueerd door de gebruikers. De onderzoeker gaat met 
de deelnemer door het programma lopen aan de hand van scenario’s. Nadat er kennis is 
gemaakt met het programma zal de onderzoeker een interview afnemen om te horen hoe de 
deelnemer het programma heeft ervaren. Afsluitend wordt er een vragenlijst ingevuld. Het 
gehele onderzoek zal maximaal 90 minuten duren. 
 
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 
het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in 
met deelname aan dit onderzoek en dat tijdens dit onderzoek geluidopnames worden 
gemaakt. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik 
daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met het 
experiment. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke 
publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig 
geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien 
zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou 
willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Kiki Schlaman, telefoonnummer 
06-50830097 en e-mailadres: k.j.t.schlaman@student.utwente.nl 
 
Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot de secretaris van de 
Commissie Ethiek van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente, 
mevr. J. Rademaker (telefoon: 053-4894591; e-mail:j.rademaker@utwente.nl, Postbus 217, 
7500 AE Enschede). Aldus in tweevoud getekend: 
 
Naam deelnemer, 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum      Handtekening 
 
………………………………………… 
 
 
 
Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 
over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden.’ 
 
Naam onderzoeker, 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum      Handtekening 
 
……………………………………….. 
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Bijlage 3: Introductie interview 

Introductie interview 
Participantnummer: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wat is uw geslacht:                            Man/vrouw 
 
Wat is uw leeftijd? …………………………………………………………………………………… 
 
Heeft u diabetes type 2:                     ja/nee  
 
Zo ja, hoelang geleden bent u gediagnosticeerd met diabetes type 2?.................................... 
 
Hoeveel computer- en/of internetervaring hebt u? 

a) Heel veel ervaring 
b) Redelijk wat ervaring 
c) Weinig ervaring 
d) Geen ervaring 

 
Hoe vaak maakt u gebruik van een computer? 

a) Dagelijks 
b) Wekelijks 
c) Maandelijks 
d) Zelden 
e) Nooit 

 
Hoe vaak maakt u gebruik van het internet? 

a) Dagelijks 
b) Wekelijks 
c) Maandelijks 
d) Zelden 
e) Nooit 

 
Heeft u ervaring met het gebruik van een computer en/of het internet in combinatie met uw 
gezondheid?  
     Ja/nee 
 
Zo ja, op wat voor manier? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van een computer en/of internet in combinatie met 
uw gezondheid? 

a) Heel veel ervaring 
b) Redelijk wat ervaring 
c) Weinig ervaring 
d) Geen ervaring 

 
Wat zijn uw verwachtingen van e-Vita? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4: Afsluitend interview 

Afsluitend interview 

 Voldoet e-Vita aan uw verwachtingen?/ Waarom wel/ waarom niet? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Zou u e-Vita in de toekomst willen gaan gebruiken en waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vind u positieve/plus punten van het programma? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vind u negatieve/min punten van het programma? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Zijn er dingen die u onduidelijk vind?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vindt u van het onderdeel ‘educatie’ op e-Vita? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vindt u van het tabblad ‘overzicht’? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vindt u van het tabblad ‘mijn info’? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vindt u van het tabblad ‘plan’? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat vindt u van de communicatie mogelijkheden? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Wat vindt u van het tabblad ‘bibliotheek’?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Hebt u nog tips voor verbetering van e-Vita? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 5: Scenario’s usability test 

Scenario’s  
Inloggen via: app.e-vita.nl 
Gebruikersnaam: fjkusters     
Wachtwoord:  Twente14    

 
 
Oefen scenario: 
U heeft kort geleden van de huisarts te horen gekregen dat u diabetes type 2 heeft en weet 
nog niet wat dit betekent. Kunt u, terwjil u hardop nadenkt, op de website opzoeken wat 
diabetes is? 
 
Scenario 1: 
De laatste tijd voelde u zich niet helemaal fit en u heeft daarom vorige week bloed laten 
prikken. U wilt op e-Vita kijken wat de uitslagen hiervan zijn.  

 Kunt u, terwijl u hardop nadenkt, deze uitslagen opzoeken? 

 U ziet de bloedwaardes staan, maar heeft geen idee wat het hba1c inhoudt. Kunt u 
dit, terwijl u hardop nadenkt, op de website opzoeken? 

 
Scenario 2: 
Van uw arts heeft u het advies gekregen om af te vallen en u heeft daarom als doel gesteld 
dat u 10kilo wilt afvallen. Kunt u dit doel op e-Vita invullen, terwijl u hardop nadenkt? 
 
Scenario 3: 
U heeft uw uitdaging van 5km wandelen afgerond en wilt dit gaan invoeren. Kunt u dit in e-
Vita aangeven, terwijl u hardop nadenkt? 
 
Scenario 4: 
U heeft hoofdpijn en wilt paracetamol ervoor innemen, maar u weet niet of dit  kan in 
combinatie met uw medicatie. Dus u wilt uw huisarts om advies vragen. Hoe doet u dat, 
terwijl u hardop nadenkt, op e-Vita? 
 
Scenario 5: 
Vandaag was uw weegmoment en u bent 10 kilo afgevallen! U weegt nu 83 kilo. 

 Kunt u op de website, terwijlu hardop nadenkt, uw nieuwe gewicht toevoegen? 

 U heeft per ongeluk het verkeerde getal ingevoerd want het was geen 83 kilo maar 
82 kilo. Kunt u dit veranderen? 

 
Scenario 6: 
U wilt uw persoonlijke gegevens inkijken, omdat u bent verhuisd en niet zeker weet of uw 
nieuwe adres al is ingevoerd.  

 Kunt u uw persoonlijke gegevens opzoeken op de website, terwijl u hardop nadenkt? 

 Wanneer u deze gegevens ziet, komt u erachter dat uw adres nog niet is aangepast. 
Kunt u deze gegevens aanpassen?  

 

 

  



 
 

Bijlage 6: PPQ 

Perceived persuasiveness questionair 
Zet een kruisje bij iedere stelling wat het meest voor u van toepassing is. 
 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Een 
beetje 
oneens 

Neutraal  Een 
beetje 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

1. Het gebruiken van e-Vita is praktisch / handig voor me         

2. Het gebruiken van e-Vita kost me niet veel moeite         

3. Mijn kans om te gaan met diabetes type 2 wordt groter door       
    e-Vita te gebruiken 

       

4. e-Vita toont deskundigheid        

5. e-Vita is persoonlijk niet relevant van me        

6. Het gebruiken van e-Vita past binnen mijn dagelijks leven        

7. Ik ga e-Vita vanaf nu niet meer gebruiken        

8. Ik overweeg te stoppen met het gebruiken van e-Vita        

9. Het gebruiken van e-Vita is eenvoudig        

10. e-Vita is onbetrouwbaar        

11. e-Vita stimuleert me        

12. Naar mijn mening, heeft het gebruiken van e-Vita effect op      
      het omgaan met diabetes type 2 

       

13. Ik zal e-Vita in de toekomst gebruiken        

14. Het gebruiken van e-Vita verstoort mijn dagelijkse routines        

15. e-Vita helpt me niet om te gaan met diabetes type 2        

16. e-Vita wekt geen vertrouwen        

17. e-Vita geeft me niet de gepaste adviezen        

 

3
2

 



 
 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Een 
beetje 
oneens 

Neutraal  Een 
beetje 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

18. e-Vita geeft me gepaste feedback        

19. e-Vita is duidelijk gemaakt door gezondheidsprofessionals        

20. e-Vita heeft invloed op me        

21. Wanneer ik het nodig heb krijg ik via e-Vita steun van een       
      lotgenoot 

       

22. Ik blijf e-Vita gebruiken        

23. e-Vita helpt me mijn huidige levenswijze te veranderen        

24. Het vinden van tijd om e-Vita te gebruiken is een probleem        

25. e-Vita laat me mijn huidige levenswijze heroverwegen        

26. e-Vita geeft me de middelen om met diabetes type 2 om te    
      gaan 

       

27. e-Vita is vertrouwenswaardig        

28. Via e-Vita kan ik mijn ervaringen niet delen met een           
      lotgenoot 

       

29. Naar mijn mening, heeft e-Vita geen effect op het omgaan     
      met diabetes type 2 

       

30. Leren van het gedrag van lotgenoot heeft voordelen voor     
      me 

       

31. Het gebruiken van e-Vita is arbeidsintensief 
 

       

3
3
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Bijlage 7: Screenshot ‘educatieplatform’ 

  

Niet duidelijk of 

de informatie over 

diabetes gaat 
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Bijlage 8: Screenshots tabblad ‘overzicht’ 

  

Button educatie-

platform 

Zijn geen 

buttons 

Behoort niet tot 

button educatie-

platform 

Geeft geen resultaat, bij 

geen van de tabbladen 
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Bijlage 9: Screenshot tabblad ‘mijn info’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opvallendheid van de 

buttons is niet in verhouding 

Informatie button 

Benaming onduidelijk 

De gebruiker moet precies op het 

kruisje staan anders werkt de button 

‘verwijderen’ niet 

Op grafiek klikken 

geeft geen resultaat 
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Bijlage 10: Screenshot tabblad ‘plan’ 

 

 

  

Button  ‘Toon acties’ 

navigeert automatisch 

naar beneden en hier 

staat dan informatie over 

bewegen met COPD 

Lijken  geen buttons 

Button  geeft geen 

resultaat 

Button  verandert in ‘wens opslaan’ als 

erop is geklikt. Wanneer eerst wens 

wordt ingevuld veranderd de button niet. 
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Bijlage 11: Screenshot tabblad ‘behandelteam’ 

  

De button ‘huisarts’ lijkt niet te 

werken, want de gegevens worden 

onderaan de pagina weergegeven en 

de pagina beweegt niet automatische 

mee naar deze informatie. 
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Bijlage 12: Screenshot tabblad ‘berichten’ 
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Bijlage 13: Screenshot tabblad ‘bibliotheek’  

 

 
 
 

Hier staat informatie met 

betrekking tot COPD. 


