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Voorwoord
Met trots presenteer ik mijn scriptie “Nieuwe media bij een behandeling van
overgewicht”. Deze scriptie is het eindproduct van een 8 maanden durende
afstudeerperiode bij Co-eur te Maastricht. Het beschrijft het onderzoek dat is gehouden
in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Communication and Multimedia Design
aan Zuyd Hogeschool, te Maastricht.
Met het afronden van het graduation project trek ik de deur van mijn lange tijd als
student (hopelijk) definitief dicht. Met het dichttrekken van de deur gaat, zoals het
gezegde, een andere deur open want nu wacht mij een spannende en uitdagende tijd van
solliciteren. Een hele nieuwe wereld met veel uitdagingen waar ik met veel plezier en
enthousiasme naar uit kijk. Want het is me een lange weg geweest, met veel vallen en
opstaan. Als frisse Havist begon ik in 2009, maar naarmate de tijd vorderde ging het
persoonlijk slechter. Mijn opleiding leidde eronder waardoor ik onvoldoende EC’s
(European Credits) had om verder te gaan. Ik besloot in 2012 opnieuw in te stromen in
jaar 2. Een jaar later zat ik depressief thuis. Maar gelukkig wees mijn huisarts me op
Co-eur. Mede dankzij de goede begeleiding van Co-eur ben ik uit mij depressie geraakt
en de persoon geworden die ik nu ben. Ik vervolgde mijn studie en kon mijn
afstudeerproject bij Co-eur uitvoeren. Met veel enthousiasme begon ik in april 2015 met
mijn vooronderzoek, niet wetende wat voor een moeilijke en onzekere periode ik
tegemoet ging. Want begin augustus kwam het bericht dat Co-eur failliet was. Alsof dat
nog niet genoeg was overleed mijn moeder heel onverwachts een week later en vielen
beide ankerdocenten weg. Het enige positieve op dat moment was dat Co-eur was
overgenomen en daarmee de mogelijkheid om mijn afstudeerproject daar uit te voeren
toch verzekerd. Dankzij de hulp, flexibiliteit en begeleiding van Co-eur, de opleiding en
mijn counselor heb ik me hier weten door te slaan en kon ik in december 2015 gelukkig
beginnen aan mijn afstudeerperiode.
Met veel plezier en enthousiasme heb ik zo’n 8 maanden aan deze scriptie gewerkt, in de
periode van 14 december 2015 tot en met 20 augustus 2016. Ik hoop dat ik met dit
onderzoek een kleine bijdrage heb kunnen leveren, trots ben ik in elk geval!
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Dankwoord
Het schrijven van het voorwoord liet me realiseren dat ik zonder hulp van een aantal
mensen nooit door deze lange, en soms lastige, periode heen was gekomen en deze
positie nooit had kunnen bereiken. Ik wil er dan ook even gebruik van maken om die
mensen hier in het bijzonder te noemen en te bedanken.
Mijn dank gaat allereerst uit naar wijlen mijn moeder Ester Bronzwaer. Lieve
mam, aan jou draag ik deze scriptie op. Jij leerde me dat ik een sterk persoon ben, niet
moet opgeven en gaan voor wat ik wil. Ik had je graag erbij gehad.
Mijn vader Edwin van Helvert en mijn zusje Nadine van Helvert wil ik danken voor
hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen.

Van de opleiding wil ik graag mijn dank betuigen aan mijn studieloopbaanbegeleidster
Sylvia Pisters voor haar begrip, prettige en vooral goede begeleiding. Daarnaast wil ik
haar danken voor het meedenken en helpen met het zoeken naar een geschikt
afstudeeronderzoek. Helmi Kemper en Stef Petit voor de begeleiding in het opstellen van
het eerste Plan van Aanpak dat diende als basis van dit afstudeeronderzoek. En Annelies
Falk, zonder wie de scriptie niet mogelijk was geweest, voor haar begrip, ondersteuning
en de prettige samenwerking.
Mijn dank gaat ook uit naar al mijn collegae bij Co-eur voor de prettige samenwerking en
gezellige lunches. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Anita Vlak, zonder wie dit
onderzoek waarschijnlijk niet snel van de grond was gekomen. Mede doordat je me bij
wijze van spreken de kamer van Bart in duwde is dit onderzoek een feit geworden. Bart
Bongers en Miriam Derks voor het zien van potentie en het geven van een kans, Esther
Janssen en Erik Aller voor de goede begeleiding en prettige samenwerking. Daarnaast wil
ik van de gelegenheid gebruik maken om al mijn (vaste) behandelaren, te weten Bas
Pierik, Paul Wijnands, Rainer Binniger, Samantha Hovens, Susan Smeetz, Anita Vlak en
Stijn Kwanten, te danken voor hun goede begeleiding en vertrouwen tijdens mijn
behandeltraject.
Ik wil mijn professioneel kader, Marcel Jonker en Melanie Hendriks, bedanken voor hun
input en de prettige samenwerking. Maar ook Linda Linssen, wie mij op het laatste
moment nog wilde begeleiden toen mijn initiële professioneel kader weg viel. Linda,
dankje dat je bereid was mij zo vlak voor het einde nog bij te staan, dank voor je input,
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feedback en suggesties. Ik heb hier ontzettend veel aan gehad en kon daardoor in korte
tijd flink wat meters maken. Niet te vergeten José Lenders, wie heeft geholpen, en nog
steeds helpt, de persoon te worden die ik nu ben.
Tot slot wil ik alle respondenten die deel hebben genomen aan dit onderzoek bedanken,
zonder jullie was dit onderzoek niet geworden wat het nu is. Als laatste natuurlijk mijn
dank aan alle mensen die op wat voor een manier ook hebben bijdragen aan dit
onderzoek, maar die ik misschien toch ben vergeten te noemen.
Lieve allemaal, heel erg bedankt!
Shyfrah van Helvert
Maastricht, 20 augustus 2016
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Samenvatting
In deze scriptie er onderzoek gedaan manieren om nieuwe media een effectief onderdeel
te laten zijn in een behandeling van overgewicht om zo binnen de behandelperiode 10%
van het startgewicht blijvend af te vallen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen
van inzicht in de implementatie van nieuwe media bij een behandeling van overgewicht.
Met dit inzicht wordt een concept ontwikkeld voor een platform dat ingezet kan worden
bij een behandeling van overgewicht.
Tijdens dit onderzoek is er literatuuronderzoek gedaan naar en behandeling voor
overgewicht bij Co-eur en daaraan gerelateerde projecten. Middels interviews en
enquêtes is er meer inzicht verkregen in de doelgroep. Om het concept goed te kunnen
testen is er een prototype ontwikkeld en zijn er testsessies gehouden.
Het onderzoek wijst uit dat er een grote vraag is naar meer digitale ondersteuning bij
zowel de cliënt als de behandelaar en dat er vergelijkbare bedrijven zijn die dit wel al
aanbieden. Uit het onderzoek blijkt ook dat, al dan niet, fysieke community’s zeer
geschikt zijn als ondersteuning van een verandering van de levensstijl op het gebied van
gezondheid, maar dat deze niet vanzelf succesvol worden en blijven. Input vanuit de
organisatie is erg belangrijk.
Het resultaat van dit onderzoek is een uitbreiding van het huidige online platform Mijn
Co-eur met onder andere een online community. Het wordt aangeraden om een aantal
vaste behandelaren actief te laten interacteren binnen de community om zo de kans van
slagen te verhogen.
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Begrippenlijst
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Een vorm van therapie die mensen helpt een rijk en zinvol leven te creëren on om te
gaan met de stress en pijn die het leven onvermijdelijk met zich mee brengt.
API
API staat voor application program interface en is een set van routines, protocollen en
tools voor het bouwen van softwareapplicaties.
Boulimia Nervosa
Mensen met boulimia nervosa zijn constant bezig met het gewicht en het lichaam. De
eetstoornis wordt gekenmerkt door de combinatie van eetbuien en compensatiegedrag
(braken, laxeren of extreem sporten). Meestal hebben mensen met boulimia nervosa
hebben een gezond gewicht, maar zijn hier ontevreden over.
Cognitieve gedragstherapie (CTG)
Een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de
cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele
cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of
agressie.
Eetbuistoornis
Een eetbuistoornis, ook wel Binge Eating Disorder (afgekort BED), is een psychische
aandoening. Mensen met een eetbuistoornis hebben (vr)eetbuien, maar compenseren dit
niet door bijvoorbeeld te braken. Een eetbuistoornis hangt vaak samen met negatieve
emoties (depressieve gevoelens, schuld- en schaamtegevoelens), en andere psychische
klachten.
Eetstoornis
Een eetstoornis wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag en is een psychische
aandoening. Sommige mensen eten te veel, anderen te weinig en weer anderen wisselen
te veel en te weinig eten af.
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Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven
Een eetstoornis Niet Anders Omschreven is een psychische aandoening. Het eetgedrag,
hongergevoel en verzadigingsgevoel is verstoord. Lijnpogingen kunnen het gewicht voor
en periode omlaag brengen. Maar lijnpoging pakken niet het onderliggende, psychische,
probleem aan, waardoor het gewicht vaak weer opnieuw stijgt.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende
ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Interpersoonlijke therapie
Een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen
centraal staat, specifiek ontworpen voor depressieve klachten.
Media queries
Media queries zijn CSS kenmerken dat welke webcontent helpt zich aan te passen aan
verschillende schermformaten en resoluties. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van
responsive webdesign en worden gebruikt om het uiterlijk van websites voor meerdere
apparaten aan te passen.
Nieuwe media
Een algemeen begrip, meestal elektronische ‘interactieve’ media, zoals internet,
video(games), smartphone, tablets.
Prototype
Eerste, oorspronkelijk model van een nieuw product.
Psychotherapie
Een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig
met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen.
Schemagerichte therapie
Een vorm van therapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie,
client-centered therapie, de psychodynamische theorie en de hechtingstheorie. Er wordt
gebruik gemaakt van verschillende technieken overgenomen uit de gestalttherapie en er
is veel aandacht voor de therapeutische relatie.
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Inleiding
Overgewicht en obesitas is een groeiend probleem in Nederland, er wordt zelfs gesproken
van een epidemie (Voedingscentrum, z.j., Gezondheidsraad, 2003). In 2014 had ruim 43
procent van de Nederlandse bevolking overgewicht, waarvan 12,2 procent ernstig
overgewicht had. Dat is ruim 1,5 keer meer dan in te jaren tachtig, toen had ruim 27
procent van de Nederlandse bevolking overgewicht en waarvan 4,4 procent ernstig
overgewicht had. Er zijn altijd maar weinig mensen met ondergewicht in Nederland
geweest, nu is dat 2 procent. Deze aandelen zijn de afgelopen decennia gestaag
opgelopen (Centraal Bureau voor Statistiek [CBS], 2015). Figuur 1 geeft een visuele
weergave van het percentage van Nederlanders met matig en ernstig overgewicht tussen
1981 en 2011 (CBS, 2014).

Figuur 1. Matig en ernstig overgewicht, bevolking van 4
jaar of ouder. Overgenomen van Centraal Bureau voor
Statistiek website, door Centraal Bureau voor Statistiek,
2014, geraadpleegd op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu
/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief
/2014/2014-3939-wm.htm Copyright 2014 door Centraal
Bureau voor Statistiek.
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Overgewicht heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Zo komen gezondheidsklachten
als hart- en vaatziekten, diabetes mellitus (suikerziekte) type 2, bepaalde hormoon
gerelateerde vormen van kanker, kanker aan spijsverteringsorganen en klachten aan het
bewegingsapparaat (gewrichtsslijtage), vaker voor bij mensen met overgewicht en op
steeds jongere leeftijd (TNO, 2010). Mensen met obesitas hebben vaker ook last van
angstige of depressieve gevoelens en een minder goede mentale gezondheid (CBS,
2014).

Tegenwoordig is er veel informatie over gezondheid(szorg) online te vinden. Apps, social
media en online profielen maken het mogelijk om zelf onze gezondheid in de gaten te
houden. Uit een onderzoek van Bitescience (2012) blijkt dat een combinatie van
verschillende media technologieën (in dit geval Facebook en SMS) een sterk effect geeft
bij een gezondheidsinterventie voor studenten. “Gezondheidsinterventies, al dan niet
gericht op jongeren, krijgen dan ook steeds vaker een digitaal tintje” (YoungWorks,
2012).
Alle initiatieven ten spijt, het aantal mensen met overgewicht blijft stijgen en een
maatschappelijke leefstijlverandering is een van de oorzaken hiervan. De energiebalans
wordt verstoord: er wordt te veel energie ingenomen in vergelijking tot de energie wat
verbrand wordt. We eten ongezonder en bewegen minder. Of we gezond eten wordt
mede bepaald door de prijs. Ongezond eten is meestal goedkoper. Zo blijkt uit een
onderzoek van de Cambridge University (2014) dat gezond eten in Groot-Brittannië drie
keer duurder is dan ongezond eten. Of we genoeg bewegen hangt meestal af van de
beschikbare tijd en social media kan een (groot) deel van deze beschikbare tijd in beslag
nemen. Een onderzoek van de University of Ulster (2012) laat zien dat studenten
gemiddeld 1 uur per dag besteden aan social media en dat deze ten koste gaat van de
tijd die we in andere activiteiten (zoals sporten) kunnen steken.

Aanleiding
Zelf heb ik ook al een aantal jaren last van overgewicht. Van het voorjaar van 2014 tot
het voorjaar van 2015 ben ik hiervoor in behandeling geweest bij Co-eur, een centrum
voor mensen met obesitas en eetstoornissen. Tijdens mijn behandeling merkte ik dat
Co-eur zoekende was naar een manier om nieuwe media in te zetten bij een
behandeling. Van de cliënten merkte ik dat zij vooral iets miste in de huidige platformen
van Co-eur. Als CMD’er voelde ik me direct getriggerd een passende oplossing te vinden
die aan de wensen van Co-eur én aan de behoeften van de cliënten voldoet.

14

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

Probleemstelling
Op welke wijze kan nieuwe media een effectief onderdeel zijn in een behandeling van
overgewicht om zo binnen de behandelperiode 10% van het startgewicht blijvend af te
vallen?

Deelvragen
1. Wie zijn de gebruikersgroepen?
2. Hoe ziet een behandelding voor overgewicht bij Co-eur er nu uit?
3. Hoe ziet de ideale behandeling voor overgewicht er volgens de cliënt uit?
4. Welke mogelijkheden biedt nieuwe media voor een behandeling voor overgewicht?
5. Aan welke criteria moet deze nieuwe media voldoen?

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de implementatie van nieuwe
media bij een behandeling van overgewicht om zodoende een concept voor een platform,
dat ingezet kan worden bij een behandeling van overgewicht, te ontwikkelen en dit
concept verder te uit te werken naar een prototype.

Belanghebbende
De hoofdgebruikers zijn de oude, huidige en toekomstige cliënten van Co-eur, zij zijn dan
ook de belangrijkste belanghebbende. Andere gebruikers zijn de behandelaars (klinisch
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ) psychologen, fysiotherapeuten,
artsen, verpleegkundigen en diëtisten). Daarnaast is Zorg van de Zaak een belangrijke
stakeholder daar zij Co-eur onlangs hebben overgenomen.

Scope
Dit project is van toepassing op de huidige en toekomstige cliënten van Co-eur. Er wordt
onderzoek gedaan naar hun wensen en behoeften en hun houding ten opzichte van de
huidige (sociale) platformen die Co-eur aanbiedt. Onder de huidige (sociale) platformen
vallen de:


Co-eur Facebookgroepen



Mijn Co-eur omgeving



Co-eur app (momenteel in testfase bij nieuwe cliënten)

Buiten de scope vallen de oude cliënten van Co-eur.
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Leeswijzer
Deze scriptie beschrijft het onderzoek naar en de realisatie van het implementeren van
nieuwe media bij een behandeling voor overgewicht bij Co-eur.
Voorgaand aan deze inleiding werd in het voorwoord een persoonlijk woord aan de lezer
gericht. Vervolgens wordt een samenvatting van de scriptie gegeven, waarna de
belangrijkste begrippen worden omschreven in de begrippenlijst. Deze inleiding betreft
de basis van de scriptie waarin het project gedefinieerd wordt aan de hand van het
beschrijven van de probleemstelling, deelvragen en doelstelling.
De scriptie is na de inleiding opgedeeld in 4 delen, te weten: analyse, ontwerp, realisatie
en evaluatie. Het eerste deel beschrijft de doorlopen analysefase en bestaat uit 5
hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft meer achtergrondinformatie over Co-eur en de
behandeling van overgewicht die ze aanbieden. Hoofdstuk 2 beschrijft de gebruikers en
hoofdstuk 3 presenteert een aantal gerelateerde projecten die interessant zijn voor dit
project. Wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een online community wordt
behandeld in hoofdstuk 4. Het analyse deel wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een
conclusie.
Het tweede deel van de scriptie presenteert de doorlopen ontwerpfase. In hoofdstuk 6
worden het concept en de ontwikkelde tussenproducten beschreven en wordt een
conclusie uit de ontwerpfase getrokken.
De realisatie van het project wordt besproken in het derde deel. Hoofdstuk 7 biedt meer
inzicht in de doorlopen realisatiefase en het ontwikkelde prototype en wordt afgesloten
met een conclusie.
Het laatste deel van de scriptie beschrijft de evaluatie van het project. De testsessies en
resultaten hiervan worden toegelicht in hoofdstuk 8.
De scriptie wordt afgesloten met een eindconclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 9) en
een reflectie op de gehele aanpak van het project (hoofdstuk 10). In deze scriptie wordt
doorlopend verwezen naar verschillende bronnen. Deze bronnen zijn opgenomen in de
literatuurlijst na hoofdstuk 10 en bevat zowel de bronnen waarnaar verwezen is in deze
scriptie, als de bronnen die gebruikt zijn om meer informatie te vergaren. Tot slot
worden vanaf pagina 87 de bijlagen weergegeven.
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Analyse

Analyse
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1 1. Co-eur en de behandeling
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over Co-eur.
Door middel van literatuuronderzoek wordt in de tweede paragraaf antwoord gegeven op
de vraag: “Hoe ziet een behandelding voor overgewicht bij Co-eur er nu uit?” Vervolgens
beschrijft de derde paragraaf de, uit enquêtes en interviews, verkregen inzichten met
betrekking tot de vraag: “Hoe ziet de ideale behandeling voor overgewicht er volgens de
cliënt uit?”

1.1 Co-eur
Co-eur, opgericht in 2008, is een centrum voor mensen met obesitas en eetstoornissen.
De specialisatie van Co-eur is het behandelen van volwassenen met (ernstig)
overgewicht met daaraan gekoppelde psychische problemen. “Co-eur behandeld mensen
met complexe problematiek, waarbij de kwaliteit van het leven onder druk staat en
waarvoor een specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is” (persoonlijke
communicatie, 2015). Met een multidisciplinair team helpen ze cliënten hun leefstijl
positief te veranderen en vast te houden. Naast de behandeling van eetstoornissen en
daaraan gerelateerde mentale en fysieke klachten, richt Co-eur zich ook op het
wetenschappelijk onderzoek daarvan. In samenwerking met de Universiteit Maastricht,
wordt de behandeling onderzocht en doorontwikkeld. Zowel tijdens als na de behandeling
wordt onderzoek gedaan, om zo ook de effecten op langere termijn te meten.

1.1.1 Missie
Co-eur beschouwt het als haar missie een toonaangevend behandel-, kennis- en
expertisecentrum te zijn op het gebied van eetstoornissen en andere psychische
problematiek die (ernstig) overgewicht en metabool syndroom als gevolg hebben.
Deze psychische en fysieke problemen houden elkaar veelal in stand en
versterken het klachtenbeeld. Co-eur wil zowel voor het individu, de groep als de
samenleving resultaatgerichte duurzame oplossingen bieden (Co-eur, z.j.).

1.1.2 Kosten en vergoeding
Een behandeling bij Co-eur valt onder gespecialiseerde GGZ en wordt vergoed vanuit het
basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat er een beroep op het eigen risico
wordt gedaan. In 2016 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op minimaal €385,00. Aan
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het einde van de behandeling worden deze kosten in rekening gebracht door de
zorgverzekeraar.
Co-eur heeft een contract met Achmea, VGZ en CZ, wat betekent dat de behandeling
volledig vergoed wordt door deze zorgverzekeraars. Cliënten met een zorgverzekering bij
een van deze zorgverzekeraars betalen, buiten het verplichte eigen risico, niets. Bij
zorgverzekeraars waar Co-eur geen contract mee heeft, wordt de behandeling, in het
geval van een naturapolis, niet volledig vergoed. Het deel dat niet vergoed wordt, wordt
niet in rekening gebracht bij de cliënt. In plaats daarvan vraagt Co-eur, een maandelijkse
eigen bijdrage van € 50,00 gedurende het gehele traject. Deze eigen bijdrage komt naast
het eigen risico van de zorgverzekeraar. Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau
kunnen een regeling treffen met betrekking tot de eigen bijdrage van € 50,00. Cliënten
met een zorgverzekering bij Menzis, DSW, Stad Holland (of een van de zorgverzekeraars
aangesloten bij dit label) komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de
zorgverzekeraar.

1.2 De behandeling
Eetstoornissen, zoals eetbuien of grazen, zorgt in veel gevallen voor (ernstig)
overgewicht. Gecombineerd met andere psychische problemen kunnen eetstoornissen
het gewichtsprobleem in stand houden of zelfs verergeren. Een behandeling bij Co-eur
richt zich op het aanpakken van de eetstoornis en de samenhangende psychische
problemen. Zo wordt een zichtbare mentale en fysieke verandering gerealiseerd. “Men
gaat op alle fronten aan zichzelf werken zodat een duurzame gedragsverandering plaats
vindt met als resultaat verbetering van de levenskwaliteit” (Co-eur, z.j.).

1.2.1 Aanmelding en intake
Alvorens men zich wil aanmelden dienen ze eerst een informatieavond bijgewoond te
hebben. Deze informatieavond vindt minimaal 1 keer per maand op elke locatie plaats en
geeft meer informatie over het behandeltraject bij Co-eur. Na het bijwonen van een
informatieavond kan men zich aanmelden waarna hij uitgenodigd wordt voor de intake.
De intake bestaat uit het invullen van vragenlijsten en gesprekken met een van de
(GZ)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en/of psychiaters. Meestal
krijgt de cliënt aan het einde van dag te horen of hij/zij kan starten met de behandeling.
Naar aanleiding van de intake wordt de duur van het traject bepaald, dit is tussen de 6
en 12 maanden. Wanneer de cliënt kan starten met de behandeling worden de
vervolgafspraken voor elke divisie ingepland.

19

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

1.2.2 Het behandelprogramma
Het behandelprogramma bij Co-eur is verdeeld in 4 divisies welke gedurende het gehele
traject nauw samen werken: Psychologie, Bewegen, Voeding en Somatiek. Deze 4
divisies richten zich gezamenlijk op “een blijvende gedragsverandering waardoor de
psychologische én lichamelijke verandering gewaarborgd wordt” (Co-eur, z.j.). Elke cliënt
start met de, door Co-eur ontwikkelde, HIP! (Health Improvement Plan) module. De HIP!
Module is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en richt zich op alle relevante zaken
die bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van het eetprobleem. Zo wordt er
gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van het klachtenpatroon. Het ontdekken en
herkennen van het gedrag dat bijdraagt aan de tot stand houding van de
eetproblematiek wordt behandeld en vervolgens wordt er gewerkt aan de gewenste
gedragsverandering. Afhankelijk van de problematiek van de individuele cliënt kan het
zijn dat er na de HIP! nog vervolgmodules nodig zijn. In dat geval wordt, in samenspraak
met de cliënt, door de hoofdbehandelaar en psycholoog een behandelplan opgesteld. Dit
behandelplan bestaat uit individuele en groepsmodules van de verschillende divisies.
Naast de individuele en groepsmodules van de divisies Psychologie, Voeding en Bewegen,
worden (afhankelijk van de duur van het traject) eens in de 3 maanden onder andere het
gewicht, vetpercentage, buikomvang en bloeddruk gecontroleerd door een
verpleegkundige bij de divisie Somatiek. Na he traject mag de cliënt eens in de 6
maanden terugkomen voor deze metingen. Daarnaast kunnen cliënten na hun traject nog
gebruik blijven maken van de Facebookgroepen en Mijn Co-eur.

1.2.3 Nieuw media gebruik
Co-eur biedt op dit moment, naast de individuele en groepsmodules, ook ondersteuning
via Facebook en het eigen online platform genaamd Mijn Co-eur. Daarnaast bestaat er
ook een Co-eur app, maar deze wordt al tijden niet meer gebruikt. Deze app omvatte
enkel wat tips en een chatfunctie.
Als onderdeel van dit onderzoek is in het voorjaar van 2015 een enquête (Nieuwe media
bij een behandeling van overgewicht bij Co-eur) uitgevoerd onder cliënten en
behandelaren van Co-eur. Deze enquête was opgedeeld in 3 delen, te weten de
cliënt/behandelaar, hun kennis en houding ten opzichte van sociale en nieuwe media en
hun mening over Co-eur, de behandeling en Facebookgroepen. Als vervolg van dit
onderzoek zijn er begin 2016 gesprekken geweest met een aantal cliënten en
hoofdbehandelaren. De volledige uitwerking van de enquêteresultaten zijn te vinden in
bijlage I.
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1.2.3.1 Facebook
Elke vestiging, te weten Maastricht, Hoensbroek, Utrecht en Den Bosch, heeft zijn eigen
besloten Facebookgroep. Cliënten kunnen alleen van lid worden van de betreffende
vestiging. Deze Facebookgroepen zijn bedoeld om recepten te delen, allerlei zaken te
bespreken, kleding te verkopen of om afspraken met andere cliënten te maken over
(sport)activiteiten in de tijd buiten Co-eur.
Op dit moment is het in alle 4 de vestigingsgroepen rustig, er wordt weinig informatie
gedeeld of gevraagd. Er vragen wel regelmatig nieuwe cliënten om lid te worden van de
groep, maar daar blijft het eigenlijk bij. Het vooronderzoek wees uit dat de meeste
behandelaren liever geen lid worden van de Facebookgroep(en) omdat ze werk en privé
liever gescheiden houden. Uit de interviews die in het begin van 2016 zijn afgenomen
blijkt dat de cliënten de inzet van de Facebookgroepen als wat teleurstellend ervaren:
De Facebookpagina die er nu is, daar zie ik ook maar weinig in gebeuren. Er
komen af en toe weleens berichten van nieuwe cliënten die zeggen dat ze zijn
begonnen en vragen om tips, maar daar komen eigenlijk ook maar weinig reacties
op. Ik mis daar ook dingen als menu’s, tips, wist-u-datjes of feiten (persoonlijke
communicatie, 25 februari 2016).
1.2.3.2 Mijn Co-eur
Mijn Co-eur is het eigen online platform voor alle cliënten, ook oud cliënten, van Co-eur.
Mijn Co-eur ondersteunt de cliënt tijdens zijn traject en zorgt voor een meer passende
behandeling. Onlangs is de voedingsmodule grotendeels gedigitaliseerd, mijn Co-eur
biedt daarom 5 verschillende E-Health modules met elk een aantal opdrachten met
uitleg. Naast de E-Health modules biedt Mijn Co-eur nog:


Enquêtes



Psychologische testen



Gewicht bijhouden



Receptendatabank



Informatie over de cliëntenraad en sportproeflessen



Links naar de Facebookgroepen



Downloads

Uit de interviews blijkt ook dat behandelaren niet zo tevreden zijn over Mijn Co-eur.
“Heel eerlijk vind ik het een beetje amateuristisch, ik denk dat er professioneel veel
dingen te halen zijn. … Ik denk dat er veel meer potentie in zou kunnen zitten”
(persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). Ook de cliënten zijn niet zo tevreden over
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Mijn Co-eur en vinden het nogal aan de magere kant:
Ik vind het allemaal nog onoverzichtelijk. Ik heb geprobeerd er wat recepten
vanaf te halen, maar dat gaat nogal omslachtig. … Ik vind het jammer dat Mijn
Co-eur en de Facebookgroep stil staan, er gebeurt maar weinig. Toen ik me
daarvoor aanmeldde had ik daar hoge verwachtingen van. Ik dacht dat wordt heel
gezellig, maar dat valt tegen (persoonlijke communicatie, 22 februari 2016).
Naast de Facebookgroepen en Mijn Co-eur die Co-eur als extra ondersteuning gebruikt,
heeft Co-eur ook een algemene Facebookpagina (https://www.facebook.com
/coeurobesitas/), een LinkedInpagina (https://www.linkedin.com/company/co-eurholding-b-v-?trk=ppro_cprof) en uiteraard een website (https://co-eur.com/). De
website van Co-eur geeft meer informatie over de behandeling, eetstoornissen en
obesitas voor potentiële cliënten. Daarnaast is er een deel ingericht voor professionals
met meer informatie over de verwijsprocedure en intake en biedt onderzoeksresultaten
en publicaties. Op de Facebookpagina worden regelmatig (succes)verhalen, artikelen en
vacatures gepost. Via deze pagina worden de informatieavonden ook regelmatig onder de
aandacht gebracht. De LinkedInpagina wordt tot op heden niet gebruikt, het beheer van
deze pagina ligt sinds kort bij Zorg van de Zaak.

1.2.4 Cliënttevredenheid
In 2014 heeft Kleemans een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek
kwam dat ruim 88% van de ondervraagde de behandeling de juiste aanpak voor hun
klachten vond en bij ruim 82% werd het behandelplan naar wens uitgevoerd.
Desondanks gaf ruim 51% aan hun vooraf gestelde doelen niet bereikt te hebben na de
behandeling. Ook voelden ze zich beperkt in hun keuzemogelijkheden voor de
behandeling en gaven aan dat het plannen van afspraken met behandelaren beter kon.
Toch zouden zij Co-eur aanbevelen bij anderen en beoordelen ze de behandeling met
gemiddeld een 7,5.
Ook de ondervraagden in 2015 en 2016 waren tevreden over de behandeling en
beoordeelden deze gemiddeld met een 7,9. Ze zijn erg te spreken over de
multidisciplinaire aanpak en vooral het psychologische deel. Het plannen en inzien van
afspraken blijft tot op heden nog een lastig punt voor de cliënten en ze hadden op
digitaal gebied meer ondersteuning verwacht.
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1.3 De ideale behandeling
De volgende paragraaf zal ingaan op de deelvraag: “Hoe ziet de ideale behandeling voor
overgewicht er volgens de cliënt uit?”
Beide onderzoeken hebben meer inzichten gegeven in de mening ten opzichte van de
behandeling en welke dingen de cliënten graag anders hadden gezien. In het
vooronderzoek gaf ruim 85% van de ondervraagde aan (erg) tevreden te zijn over de
behandeling van Co-eur. Bij het vervolgonderzoek gaf 100% van de ondervraagde aan
(erg) tevreden te zijn over de behandeling bij Co-eur. De cliënten zijn met name te
spreken over de multidisciplinaire aanpak en hebben veel gehad aan de psychologische
sessies. Ze zouden wel graag de afspraken op een andere manier in willen plannen, zelf
inplannen zouden ze helemaal ideaal vinden. Ze geven zij aan dat het hun prettig lijkt als
zij de huiswerkopdrachten en vragenlijsten digitaal kunnen invullen en doorsturen, de
uitslagen van de metingen online kunnen inzien, achtergrondinformatie (HIP!) online
kunnen raadplegen en lid kunnen worden van een online forum/community.
Van Mijn Co-eur had grotendeels van de cliënten grote verwachtingen, maar ze
maken er vrijwel geen gebruik van. Het leeft niet, er gebeurt weinig en het is ze niet echt
duidelijk wat ze met Mijn Co-eur kunnen. Ze vinden Mijn Co-eur op dit moment
onoverzichtelijk en lastig in gebruik. Het kan wel een toegevoegde waarde zijn voor het
traject, maar dan dient het uitgebreider en gebruikersvriendelijker te zijn. Ze zouden het
erg prettig vinden als Mijn Co-eur een agenda met herinneringsfunctie biedt en dat de
voortgang van de metingen automatisch wordt bijgehouden. Daarnaast zouden ze het
fijn vinden als ze via Mijn Co-eur recepten kunnen doorsturen voor goedkeuring en
plaatsing en zien ze ruimte voor een stukje nazorg in Mijn Co-eur.
Tevens hadden ze van de Facebookgroepen hoge verwachtingen, maar ook deze
groepen leven helaas niet. Ze hebben er geen problemen mee om in een gezamenlijke
(met alle cliënten van alle vestigingen) onlinegroep te zitten, ze denken zelf dat dit beter
is voor het delen van informatie. Daarbij zien ze een community of forum in Mijn Co-eur
wel zitten, maar daar moet dan wel wat gebeuren. Als ook dit niet gaat leven weten ze
niet of het een toegevoegde waarde zal hebben. Ze zouden het prettig vinden als (een
aantal) behandelaren ook lid van deze community/forum kunnen worden zodat er
eveneens inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.
Ook de behandelaren zien ruimte voor digitalisering en dan met name het maken en
indienen van het huiswerk en het aanbieden van achtergrond en diepere informatie en
gerelateerde artikelen. Er moet wel rekening gehouden worden met de eventuele extra
werklast of tijd die dit met zich mee brengt.
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1.4 Conclusie
Aan de hand van de behandelde theorie weten we nu hoe een behandeling bij Co-eur
eruitziet en hoe de ideale behandeling er volgens de cliënt uitziet.
Een cliënt ondergaat een intensief traject met een maximale duur van 12 maanden
waarin hij vanuit verschillende disciplines aan zichzelf gaat werken. De cliënt probeert
oude, slechte en ongezonde gewoontes en gedrag af te leren en gaat vervolgens aan de
slag met het aanleren van een nieuwe gezonde levensstijl.
Het traject begint met het bijwonen van een informatieavond, waarna men zich
kan inschrijven voor de intake. Zodra de cliënt op intake is geweest start het traject met
de HIP! (Health Improvement Plan) module. Deze module is door Co-eur ontwikkeld en
richt zich op het duidelijk krijgen en aanpakken van het probleem en het formuleren van
een plan van aanpak. De HIP! bestaat uit individuele en groepsmodules. Het kan zijn dat
er na de HIP! nog vervolg modules nodig zijn, deze worden dan modulair opgebouwd. Na
het traject kan de cliënt gebruik blijven maken van de metingen, Facebookgroep en Mijn
Co-eur. De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de behandeling bij Co-eur en
beoordelen deze met gemiddeld een 7,9. Daar het een intensieftraject betreft waarin,
vooral in het begin van het traject, veel fysieke afspraken zijn en opdrachten gemaakt
moeten worden, wordt het traject soms als belastend ervaren.
Naast de individuele en groepsmodules biedt Co-eur ook ondersteuning via de 4
Facebook vestigingsgroepen en Mijn Co-eur. Het onderzoek wijst uit dat cliënten het nut
van 4 verschillende groepen niet inzien en er geen bezwaar tegen hebben als er 1
gezamenlijke groep was. Ook voor de beheerderskant is het onnodig 4 verschillende
groepen te hebben: dit zorgt voor extra werk doordat bepaalde informatie wellicht in 4
groepen geplaatst moet worden. Mijn Co-eur is op dit moment nog beperkt in
functionaliteit en voldoet niet aan de verwachtingen van zowel de cliënten als de
behandelaren. Daarnaast vinden zowel cliënten als behandelaren Mijn Co-eur niet echt
gebruikersvriendelijk. Er zit potentie in en het kan een toegevoegde waarde voor het
traject zijn, maar daarvoor dient Mijn Co-eur wel uitgebreider te zijn.
Co-eur heeft zeker een goede formule te pakken met betrekking tot het behandelen van
volwassenen met (ernstig) overgewicht met daaraan gekoppelde psychische problemen,
een formule waar veel klanten 100% achter staan. Echter nu, in het digitale tijdperk, laat
Co-eur een aantal kansen op het gebied van nieuwe media onbenut.
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2 2. Gebruikersgroepen
Middels het afnemen van enquêtes en het in gesprek gaan met huidige cliënten en
behandelaren wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de vraag: “Wie zijn de
gebruikersgroepen?”

2.1 De cliënt
Mensen die zich bij Co-eur willen aanmelden dienen minimaal 18 jaar te zijn, een
eetstoornis (of andere psychische problematiek in relatie tot het verstoord eetgedrag) te
hebben en te kampen met (ernstig) overgewicht. Daarnaast dienen ze bereidt te zijn een
intensief traject aan te gaan, waarbij ze onder deskundige begeleiding van de
verschillende divisies hard aan zichzelf gaan werken.
De meest voorkomende eetstoornis bij de cliënten zijn de eetbuistoornis en de
Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO). Ook Boulimia Nervosa of een combinatie
van eetstoornissen komt bij cliënten van Co-eur voor. Deze eetstoornissen zijn vaak
psychische aandoeningen en hangen dan ook vaak samen met een depressie,
(eet)verslaving of andere psychische problemen.
In een ander onderdeel van de enquête gehouden in het voorjaar van 2015 werd meer
informatie over de cliënt gevraagd. In totaal reageerde 60 cliënten, waarvan er 41 nog
een lopend traject hadden. Onder de 41 respondenten waren 32 vrouwen en 9 mannen
met een leeftijd variërend tussen de 23 en 62 jaar. Ze lezen, zwemmen en fietsen graag
en vinden het leuk om in hun vrije tijd met vrienden af te spreken of te wandelen. Het
zijn sociale, zorgzame mensen bij wie anderen vaker op de eerste plaats komen, maar ze
zijn ook gevoelig en onzeker. Met de jaren zijn de kilo’s eraan geslopen en hebben
meerdere dieetpogingen geleid tot het bekende jojo-effect. Ze kennen Co-eur door een
verwijzing van een specialist of huisarts, familie en/of vrienden of via het internet. In
hoop een verbeterd eetpatroon met blijvend gewichtsverlies te bereiken hebben ze zich
bij Co-eur aangemeld. Ze zijn ontevreden over de manier van communiceren en het
plannen van afspraken, maar over het algemeen toch tevreden en beoordelen de
behandeling bij Co-eur met gemiddeld een 7,5.
Tijdens het vervolgonderzoek zijn 6 cliënten (5 vrouwen en 1 man) geïnterviewd,
dit onderzoek bevestigde bovenstaande inzichten. Zij beoordeelde de behandeling bij Coeur met gemiddeld een 8,2.
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2.1.1 Nieuw media gebruik
Vrijwel elke cliënt is in het bezit van een eigen smartphone, tablet en laptop/desktop. De
smartphone wordt met name gebruikt om te bellen, Whatsappen en hun social media
account te controleren. De meeste cliënten hebben een Facebookaccount en vinden het
vooral leuk om te kijken wat hun Facebookvrienden posten, liken en delen en hun
vriendenlijst uit te breiden. Zelf posten ze niet zo vaak, maar vinden het wel leuk om
berichten te liken en soms ook te delen. Voor een klein deel is social media een vorm van
sociale contacten onderhouden. Ze zitten niet ‘vastgeketend’ aan hun mobiele telefoon,
maar voelen zich vaak wel ‘naakt’ wanneer ze deze niet bij zich zouden hebben. Een klein
deel van de respondenten is heeft om verschillende redenen geen social media account.
Het zijn mensen wie geen problemen hebben met digitale technologie en ruimte zien
voor digitalisering binnen het behandeltraject van Co-eur.
De volledige uitwerking van de enquêteresultaten zijn te vinden in bijlage I.

2.1.2 Persona en customer journey
Voorgaande inzichten heeft geleid tot de ontwikkeling van een persona (bijlage II), een
karakterisering van de cliënt. Daar er meer vrouwelijke respondenten waren en er weinig
verschil zat tussen de antwoorden van de mannelijke en vrouwelijke cliënten, is er
gekozen om 1 vrouwelijke persona uit te werken. De customer journey (bijlage III)
visualiseert de behandeling en daar bijbehorende interactiepunten in het oog van de
persona.

2.2 De behandelaar
Onder andere psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (GZ) psychologen,
fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten maken deel van het
behandelteam van Co-eur. Een team dat vol warmte en aandacht werkt en binnen hun
eigen discipline allemaal deskundigen op het gebied van eetstoornissen en de daaraan
gerelateerde gewichtsproblematiek. Ze zetten zich samen met de cliënt volledig in om
gestelde doelen te bereiken.
Ook de behandelaren zijn gebruikers en waren daarom ook onderdeel van de enquête die
uitgevoerd is in het voorjaar van 2015 (Nieuwe media bij een behandeling van
overgewicht bij Co-eur). Deze enquête was vrijwel hetzelfde als de enquête van de
cliënten en ook opgedeeld in 3 delen, waaronder een deel waarin informatie over de
behandelaar gevraagd werd. In totaal hebben 14 behandelaren gereageerd. Onder de 14
respondenten waren 10 vrouwen en 4 mannen met een leeftijd variërend tussen de 22
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en 60 jaar. Ze lezen en sporten graag en vinden het leuk om in hun vrije tijd met
vrienden af te spreken of iets leuks met de partner en eventuele kinderen te doen. Het
zijn verantwoordelijke, overtuigende, sociale en zorgzame mensen, die met veel plezier
en warmte cliënten begeleiden naar een verbeterd levenspatroon. Omdat ze
geïnteresseerd zijn in de doelgroep en organisatie hebben ze gereageerd op een vacature
en zijn zo bij Co-eur terecht gekomen.
De interviews met de 3 hoofdbehandelaren van de divisie Psychologie, Voeding en
Bewegen (2 vrouwen en 1 man) die tijdens het vervolgonderzoek gehouden werden,
bevestigen deze inzichten.

2.2.1 Nieuw media gebruik
De behandelaren hebben vrijwel allemaal een smartphone en gebruiken deze vooral om
te Whatsappen en bellen. Daarnaast gebruiken ze hem ook om foto’s en/of video’s te
maken, te e-mailen of hun social media te controleren. Ze gebruiken LinkedIn met name
om hun professionele contacten bij te houden en ‘connecties te maken’. De meeste
behandelaren gebruiken hun (persoonlijk) Facebookaccount om mensen te ‘bevrienden’,
kijken wat hun Facebookvrienden posten, liken en delen en posten zelf weleens wat. Ze
houden werk en privé graag gescheiden en zijn daarom geen lid van de
Facebookgroepen. Het is al eens voorgekomen dat een cliënt zich via een
Facebookberichtje heeft afgemeld voor een consult. Ook het idee dat cliënten de
persoonlijke foto’s van bijvoorbeeld een vakantie kan zien vinden ze niet zo prettig. Een
Mijn Co-eur community of forum zouden ze een goede optie vinden, omdat ze dan een
werkprofiel kunnen aanmaken en zo zelf kunnen bepalen welke informatie een cliënt te
zien krijgt.
De volledige uitwerking van de enquêteresultaten zijn te vinden in bijlage I.

2.2.2 Personae
Voor de persona van de behandelaar (bijlage IV) geldt hetzelfde als voor de persona van
de cliënt: Daar er meer vrouwelijke respondenten waren en er weinig verschil zat tussen
de antwoorden van de mannelijke en vrouwelijke cliënten, is er gekozen om 1
vrouwelijke persona uit te werken.
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2.3 Conclusie
De enquêtes en interviews hebben een goed beeld gegeven over de verschillende
gebruikersgroepen.
Zowel de cliënten (oud, huidige en toekomstige) als de behandelaren zijn gebruikers van
de te ontwikkelen tool. De cliënten zullen deze met name ‘aan de voorkant’ gaan
gebruiken. De (hoofd)behandelaren zullen er zorg voor moeten dragen dat de content
binnen de tool up-to-date is en dat de taken die de cliënten aan de voorkant gaan
uitvoeren nagekeken/geanalyseerd worden. De behandelaren zullen dus met name ‘aan
de achterkant’ van de tool gaan werken.
Over het algemeen zijn er meer vrouwelijke cliënten en behandelaren en hebben een
gemiddelde leeftijd van 41 (cliënten) en 30 jaar (behandelaren). De cliënten zijn wat
minder actief en spenderen hun vrije tijd graag aan vrienden en familie. Het zijn
zorgzame mensen en denken meestal eerst aan andere voordat ze aan zichzelf denken.
Met de jaren zijn de kilo’s eraan geslopen en hebben ze een ongezonde relatie met
voeding ontwikkeld. Ze hebben vaak al meerdere diëten pogingen gedaan die allemaal
tot het bekende jojo-effect leidde.
De behandelaren doen in hun vrije tijd graag iets met de partner (en eventuele
kinderen) en sporten graag. Het zijn verantwoordelijke en sociale mensen voor wie
vrienden en familie erg belangrijk zijn. Ze hebben altijd al interesse gehad in de
doelgroep en willen cliënten graag begeleiden naar een gezondere levensstijl.
Zowel cliënten als behandelaren gaan met de tijd mee en zijn vrijwel allemaal in het bezit
van een smartphone en social media accounts. Beide groepen vinden dat een en ander
wel gedigitaliseerd kan worden; zo zouden de cliënten graag wat meer digitale
ondersteuning in de vorm van een community krijgen en zouden zij graag de informatie
die zij op papier ontvangen ook te allen tijde ergens online willen kunnen raadplegen. De
behandelaren geven aan dat bepaalde huiswerkopdrachten gedigitaliseerd kunnen
worden, achtergrond en diepere informatie digitaal aangeboden kan worden en dat de
nazorg wellicht meer digitaal ondersteund kan worden.
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3 3. Gerelateerde projecten
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: “Welke mogelijkheden biedt nieuwe media
voor een behandeling voor overgewicht?” Er wordt een overzicht gegeven van projecten
die gerelateerd zijn aan de inzet van nieuwe media met betrekking tot gezondheid en
overgewicht.
Het internet is vandaag de dag niet meer weg te denken. Het is dan ook niet gek dat
interventies (al dan niet gericht op gezondheid, gedrag en/of levensstijlverandering)
steeds meer gedigitaliseerd worden en via het internet worden aangeboden (Crutzen &
Ruiter, 2015; Kohl, Crutzen, & De Vries, 2013; YoungWorks, 2012). Interventies die via
het internet worden geleverd kunnen effectief zijn in het behalen van
gedragsverandering, maar participatie en het vasthouden aan bijvoorbeeld de
interventiewebsite is meestal vrij laag (Crutzen, Cyr, Larios, Ruiter & De Vries, 2013). Dit
komt doordat de doelgroep niet per se geïnteresseerd is in een digitale interventie (Kohl,
Crutzen & de Vries, 2013; Lieberman & Massey, 2008). Digitale interventies bepreken
zich tegenwoordig niet alleen maar tot websites, maar zijn er ook al in app vorm. Ze
beperken zich niet meer tot statische websites, maar hebben een beschikbaarheid aan
een groot aantal verschillende mobiele apparaten zoals tablets, smartphones en
smartwatches.

3.1 mHealth
Mobiele gezondheidszorg (mHealth) is een van de grootste technologische doorbraken
van deze tijd (Sebelius, 2011). mHealth is de uitoefening van de geneeskunde en de
volksgezondheid ondersteund door mobiele apparaten.
“Er zijn letterlijk tienduizenden smartphone apps beschikbaar die ‘iets’ met
gezondheid of fitness te maken hebben (Jacobs, 2014)”. Van Velsen, Beaujean en Van
Gemert-Pijnen (2013) noemde het een “health app overload”. Dat blijkt ook wel want het
aantal mHealth apps in de iOS App Store (Apple) en de Google Play Store (Android) is in
de afgelopen 2,5 jaar meer dan verdubbeld. In het eerste kwartaal van 2014 waren er
meer dan 100.000 mHealth apps beschikbaar in de iOS App Store en Google Play Store
(research2guidance, 2014).
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3.1.1 Apple Health en Google Fit
Apple Health en Google Fit zijn beide platformen voor mobiele apparaten dat, door
middel van andere apparaten en apps, verschillende gezondheidsinformatie van de
gebruiker verzamelt in één app. Het grote voordeel hiervan is dat men alle up to date
data van verschillende input kanalen 24/7 vanuit één centrale plaats kan raadplegen. De
grote vraag blijft natuurlijk, wat gebeurt er met deze data, hoe houden we deze
informatie privé? Hoewel dit eigenlijk altijd al geldt voor medische informatie ligt dit voor
internet en mobiele apparaten nog gevoeliger. Het is een gevaar wanneer mensen aan de
hand van de inzichten zelf diagnoses gaan stellen of hun medicatie aanpassen en dit
soort apps maken het alleen maar gemakkelijker. Het kan wel zeer goed dienen als input
voor onderzoek (Siegel, 2015). Een ander voordeel is dat app developers door middel
van de Apple Research- en HealthKit en de Google Fit API data delen met de Health en
Google Fit app. De steeds sneller groeiende technologische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat apps als deze in combinatie met wearables zoals smartwaches de gebruiker een
uitgebreid gezondheidsprofiel biedt.

3.1.2 Beweeg en voedingsapps
Er bestaan veel verschillende gratis en betaalde apps die de gebruiker in staat stelt zijn
beweging (al dan niet door middel van de GPS functies van het mobiele apparaat of
externe hardware als een hartslagmeter) en voeding bij te houden en te monitoren. Voor
het bijhouden van de beweging zijn er apps als Runtastic. Runtastic biedt verschillende
betaalde en gratis apps voor specifieke binnen en buiten sporten als Runtastic Push Ups
(PRO), Runtastic Mountain Bike (PRO) en Runtastic GPS Running and Workout (PRO).
Apps als Push Ups en Mountain Bike richten zich specifiek op de betreffende sport, met
de Running en Workout app kunne gebruikers verschillende sporten bijhouden, yoga tot
krachttraining. Alle ingevoerde data (handmatig of automatische via GPS en eventuele
externe hardware) wordt gesynchroniseerd naar het online dasboard. Gebruikers kunnen
op het dasboard inloggen en daar alle statistieken van de gekoppelde apps analyseren,
aanpassen of bijvullen en delen. De gratis versie van Runtastic staat op nummer 6 en de
betaalde versie op nummer 3 in de App Annie’s Top Apps in de iOS Store Nederland in de
categorie Health and Fitness (App Annie, 12 maart 2016)
Met de Mijn Eetmeter app kunnen gebruikers op elk gewenst moment een
eetdagboek invullen om zo te zien of ze voldoende voedingsstoffen en energie binnen
krijgen. Een onderdeel van de app is Mijn beweging waarin gebruikers hun dagelijkse
beweging kunnen bijhouden. De app biedt een uitgebreide lijst van voedingswaren met
bijbehorende voedingswaarde en beweegactiviteiten met bijbehorend calorieverbruik.
Van verschillende soorten kaas tot verse of diepvries bami en van afwassen tot
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bootcampen, de app biedt het allemaal en het mooie is: de ingevoerde data wordt
gesynchroniseerd met het online dasboard Mijn Voedingscentrum. Mijn Eetmeter en Mijn
Beweging zijn ook via Mijn Voedingscentrum te benaderen en biedt naast het eet- en
beweegdagboek ook eetadviezen en overzichten gebaseerd op de ingevoerde data,
recepten en de mogelijkheid tot het instellen van doelen met e-mailherinneringen. Mijn
Eetmeter staat op de 7e plaats van de App Annie’s Top Apps in de iOS Store Nederland in
de categorie Health and Fitness (App Annie, 12 maart 2016). De app synchroniseert op
dit moment nog niet met Apple Health en Google Fit en er zijn op dit moment nog geen
concrete plannen om dit te implementeren (Luiken, 2016)

3.2 Gewichtsbehandelingen
Afslankprogramma’s bestaan al jaren en in de loop der tijd hebben ze de weg naar het
internet gevonden. Van alleen online begeleiding tot een combinatie van online, mobiel
en fysieke bijeenkomsten, van gratis tot een betaald lidmaatschap. Veel bekende
(oudere) afslankprogramma’s hebben tegenwoordig een online platform waar gebruikers
informatie, hulp, coaching, recepten, bijeenkomsten enzovoorts kan vinden en maken
veelal ook gebruik van social media als Facebook en Twitter.

3.2.1 Weight Watchers
Weight Watchers kent vrijwel iedereen wel. Het nieuwe Feel good programma bestaat uit
gezonde eten, voldoende beweging en jezelf goed voelen. Met het SmartPoints ® systeem
wordt gezond eten gemakkelijk en zijn er vrijwel geen restricties. Weight Watchers
members krijgen een dagelijks puntentotaal waarmee ze zelf voeding die ze lekker
vinden kunnen kiezen. Door te bewegen verdienen members ActivPoints die laten zien
hoe actief ze zijn.
Weight Watchers biedt 3 verschillende lidmaatschappen:


Weight Watchers Online: toegang tot het Feel good programma, de app en meer
dan 1000 recepten, synchronisatie met activitytrackers, trainingsoefeningen en
instructie video’s en toegang tot de online community.



Weight Watchers Cursus: wekelijkse groepsbijeenkomsten, een persoonlijke
coach en individueel plan, toegang tot de app



Weight Watchers Combi Pas: een combinatie van het onlineprogramma en
bezoeken van cursussen.

Een studie van Weight Watchers (z.j.) heeft aangetoond dat “Mensen die zowel de cursus
bezoeken als het onlineprogramma volgen, gemiddeld tot wel 50% extra afvallen [nadruk
toegevoegd], dan de mensen die enkel alleen het onlineprogramma volgen”.
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De app kan gebruikt worden door Weight Watchers Online of Cursus members en kunnen
met de app onder andere: de Smart- en ActivePoints bijhouden, meer dan 6000
voedingsmiddelen en meer dan 1000 recepten raadplegen en opslaan als favoriet, drie
keer per week nieuwe recepten ontdekken en van recepten een boodschappenlijstje
maken. Weight Watchers staat op de 33ste plaats van de App Annie’s Top Apps in de iOS
Store Nederland in de categorie Health and Fitness (App Annie, 12 maart 2016).

3.2.2 Virenze
Virenze, opgericht in 2003, “is een academisch centrum voor kortdurend, curatieve
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en richt zich op het genezen en verbeteren van de
kwaliteit van leven voor mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen”
(Virenze, z.j.). Een van de specialisaties van Virenze is eetstoornissen. Via de huisarts
kan men doorverwezen worden naar Virenze voor een behandeling van eetstoornissen.
Zo’n behandelingen biedt individuele gesprekken met de hulpverlener,
groepsbehandelingen (in overleg met de hulpverlener) of een internetbehandeling (indien
gewenst).
Na aanmelding kan men online een vragenlijst invullen waarna hij een telefonisch of
persoonlijk intakegesprek krijgt. Op basis hiervan wordt gekeken welke behandeling het
beste bij de persoon past, een persoonlijke behandeling met, indien gewenst,
aanvullende internet modules of een internetbehandeling. Bij een persoonlijke
behandeling heeft de cliënt individuele gesprekken met zijn behandelaar, maar
telefonische of e-mailconsulten zijn ook mogelijk. Daarnaast kan de cliënt, in overleg met
de behandelaar, aanvullende groeps- en internetmodules volgen. Behandelingen als
psychotherapie, cognitieve gedragstherapie (CTG), Eye Mouvement Desensitisatie and
Processing (EMDR), schemagerichte therapie, Acceptanten and Commitment Therapie
(ACT) en interpersoonlijke therapie worden er aangeboden.
De cliënt mag zelf bepalen of hij een internetbehandeling wil. Indien de cliënt
hiervoor kiest gaat hij met de psycholoog aan de slag met een op maat gemaakt
programma. Dit programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CTG) en bevat
verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen met het ordenen van gedachten
en het veranderen van het gedrag. Het contact verloopt hoofdzakelijk via het internet,
maar kan indien gewenst aangevuld worden met telefonische of persoonlijke gesprekken.
Aan het einde van de behandeling kan de cliënt deelnemen aan de module
terugvalpreventie. De stof wordt nog eens doorgenomen en de vragenlijsten die aan het
begin van de behandeling zijn afgenomen worden nogmaals ingevuld.
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3.3 Levensstijlverandering middels community’s
In het eerste hoofdstuk werd duidelijk dat een behandeling bij Co-eur gericht is op het
aanleren van een nieuwe levensstijl, met andere woorden cliënten gaan werken aan het
veranderen van het gedrag. Gedragsverandering treedt niet zomaar op, maar is
afhankelijk van een aantal factoren.
Zo leert Fogg (2009) ons dat er drie factoren op hetzelfde moment voldoende
aanwezig dienen te zijn voordat het gedrag optreedt. Deze factoren zijn motivatie,
gelegenheid en triggers. Om bepaald gedrag te vertonen dient een persoon dus
voldoende gemotiveerd te zijn, voldoende mogelijkheid te hebben en voldoende
getriggerd te worden om het gewenste gedrag uit te voeren. Figuur 2 geeft een visuele
weergaven van het Fogg Behaviour Model (Concept7, 2014, p.27).

Figuur 2. Fogg Behaviour Model. Herdrukt van “Meer succes
op je site: motiveer, help en trigger je bezoeker,” door
Concept7, 2014, Concept7 Insights: Je website verbeteren
met (online) persuasion, zomer 2014, p. 27. Copyright 2014
door Concept7.
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Verschillenden onderzoeken (Bazzano et al., 2009; Diehl, 1998; Sacher, 2010) wezen uit
dat community’s geschikt zijn als ondersteuning van een verandering van de levensstijl
op het gebied van gezondheid.
De opkomst van eHealth geeft het voordeel dat er een ruime beschikbaarheid is aan
peer-to-peer community’s. Internet, of virtuele, community’s is een plek waar mensen
met gezamenlijke interesse en belangen virtueel samenkomen om met elkaar te
communiceren, ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, of emotionele steun te
vragen en/of bieden (Eysenbach & Till, 2001; Eysenbach, Powel, Englesakis, Rizo &
Stern, 2004). Internet community’s lenen zich ook goed voor onderzoek, daar ze een
rijke bron van kwalitatieve data bevatten. Een kwalitatieve analyse van de posts in de
community kan helpen om de wensen, waarden en voorkeuren van de gebruiker in kaart
te brengen. Het gaat hier wel om medische informatie die op het internet gepresenteerd
wordt, dus privacy is een belangrijk punt van aandacht (Eysenbach & Till, 2001).
Weight Watchers heeft een grote en actieve online community (http://community
.weightwatchers.nl/index.aspx). De community biedt:


Een eigen profielpagina: leden kunnen zelf kiezen welke informatie ze willen
delen met de community en welke ze voor zichzelf willen houden, ze kunnen
berichtjes sturen en ontvangen en foto’s uploaden. Leden van Weight Watchers
Online kunnen kiezen om de mijlpalen uit het Gewichtsverloop in het profiel te
plaatsen.



Blogs: leden kunnen zelf een blog bijhouden, daar eventueel foto’s aan
toevoegen en reageren op eventuele reacties. Ze kunnen reageren op andere
blogs en deze volgen door ze op te slaan.



Uitdagingen: doelen die individueel, met bepaalde vrienden of met de gehele
community behaald willen worden. Iedereen kan deelnemen aan een bestaande
uitdaging of zelf een open, op uitnodiging of privé uitdaging starten.



Groepen: een groep mensen met dezelfde interesses, een soort “ketting van
berichten op het forum, alleen hoef je niet elke dag een nieuwe te starten maar
kun je doorgaan waar je eerder gebleven was” met fotogalerij (Weight Watchers,
2016).



Forums: leden kunnen bestaande onderwerpen raadplegen, een reactie plaatsen
en zelf een nieuw onderwerp plaatsen.



Meldingen: updates van wat er binnen de Community gebeurt.
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3.4 Conclusie
Het voorgaande hoofdstuk heeft meer inzicht gegeven in de mogelijkheden die nieuwe
media allemaal kan bieden voor een behandeling voor overgewicht.
De afgelopen jaren hebben we de verkoop van smartphones en tablets snel zien groeien
en zien we dat de snelle groei van nieuwe technologieën zorgt voor weer nieuwe gadgets
als de smartwacht. Interventies (al dan niet gericht op gezondheid, gedrag en/of
levensstijlverandering) vinden dan ook steeds meer de weg naar digitale media en het
internet (Crutzen & Ruiter, 2015; Kohl, Crutzen, & De Vries, 2013; YoungWorks, 2012).
Zowel Kohl, Crutzen en de Vries (2013) als Lieberman & Massey (2008) stellen dat
digitale interventies vaak niet slagen omdat de doelgroep niet per se geïnteresseerd is in
een digitale interventie. Om een digitale interventie te laten slagen is er dus interesse in
een digitale interventie nodig. Eerder zagen we ook dat de factoren motivatie,
gelegenheid en triggers belangrijke factoren zijn die een rol spelen bij
gedragsverandering (Fogg, 2009) en deze zullen ook belangrijk zijn voor het laten slagen
van de digitale interventie. Interesse en motivatie lijkt soms hetzelfde, maar dat is het
niet; zo kan iemand gemotiveerd zijn om gewicht te verliezen, maar geen interesse
hebben in een digitaal geleverde vorm van ondersteuning (Crutzen & Ruiter, 2015;).
Uit de interviews met de cliënten van Co-eur blijkt dat zij wel degelijk
geïnteresseerd zijn in een digitaal platform ter ondersteuning van hun traject. Daarnaast
zijn ze zeker voldoende gemotiveerd om hun levensstijl aan te pakken, hebben genoeg
mogelijkheden dit aan te pakken door de verschillende modules bij een behandeling en
worden ze voldoende getriggerd hier actief aan te werken door de verschillende
opdrachten.
Het onderzoek naar gerelateerde projecten brengt een aantal inzichten en ontwerpeisen
met zich mee, die meegenomen worden naar de ontwerpfase. Ten eerste zien we dat
apps een goede ondersteuning kunnen bieden en steeds vaker kunnen ‘communiceren’
met andere hardware. IOS Health en Google Fit zijn hier goede voorbeelden van. Deze
apps maken het mogelijk verschillende data uit verschillende apps te bundelen in één
overzichtelijk dashboard. Ten tweede zien we dat apps zoals Runtastic vaak
gecombineerd worden met social media. Van alleen een status update tot live
aanmoediging, het is allemaal mogelijk. Nu is een app niet meteen het beste antwoord.
Zo stellen Van Velsen, Beaujean en Van Gemert-Pijnen (2013) dat er een “app overload”
is op het gebied van gezondheid met als consequentie dat mensen moeite hebben met
het enorme aanbod, daardoor lastig de juiste app vinden en deze wellicht helemaal niet
downloaden omdat ze niet allerlei verschillende gezondheid apps op hun toestel willen.

35

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

Ten derde zien we dat er andere bedrijven zijn die naast een face-to-face behandeling
ook een digitale behandeling, of een combinatie van een face-to-face en digitale
behandeling, aanbieden. Uit een onderzoek van Weight Watchers blijkt dat leden met
Combi Pas (zowel face-to-face als digitale ondersteuning) gemiddeld tot wel 50% meer
afvallen.
Ten slotte laten verschillende onderzoeken (Bazzano et al., 2009; Diehl, 1998; Sacher,
2010) zien dat (internet) community’s geschikt zijn als ondersteuning van een
verandering van de levensstijl op het gebied van gezondheid. Met name internet
community’s lenen zich goed voor onderzoek, maar daar het medische informatie die
over het internet gedeeld wordt is het van belang goed om te gaan met de privacy. De
online community van Weight Watchers is een goed voorbeeld van een grote en actieve
internet community waar leden van alles kunnen doen om hun gevecht tegen de kilo’s te
vergemakkelijken. Onder andere de blogs, forums en meldingen/updates zorgen voor
interactiviteit en continuïteit op het platform.
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4

4. Een online community
ontwerpen

In dit hoofdstuk wordt de laatste deelvraag behandeld: “Aan welke criteria moet deze
nieuwe media voldoen?”

Het onderzoek laat zien dat de cliënten van Co-eur een duidelijke vraag hebben naar
meer digitale ondersteuning. Ook de behandelaren zien ruimte voor digitalisering. Vooral
het vervolgonderzoek laat zien dat cliënten van de Facebookgroepen verwacht hadden
dat dit een soort community of forum zou zijn en dat ze dit missen in hun behandeling.
Een plek die ze te allen tijde kunnen benaderen voor achtergrond of diepere informatie,
vragen te stellen (aan behandelaren), recepten kunnen raadplegen, voortgang
(automatisch) kunnen bijhouden en bepaalde opdrachten kunnen maken. Behandelaren
worden nu liever geen lid van de Facebookgroepen, omdat ze werk en privé graag
gescheiden kunnen houden. Een plek waar ze een werkprofiel aan kunnen maken en lid
kunnen worden van een gesloten groep of community zien ze wel zitten.
Andrews ontwikkelde in 2002 een conceptueel kader voor het ontwikkelen van een online
community voor mensen die niet graag online interacteren. Dit kader bestaat uit 3 fasen
met elk zijn eigen stappen:
1. Het starten van een online community
Allianties kunnen helpen bij het opbouwen van een reputatie. Wanneer
gerenommeerde organisaties, bekend bij de doelgroep, zich aansluiten bij de
online community kan het vertrouwen in de gerenommeerde organisaties
overvloeien in de online community. Het is belangrijk content te leveren die
gericht is op de wensen van de doelgroep. Daarnaast is het belangrijk om mensen
wie aarzelen over het gebruik van de online community aan te trekken door
“overgangsevenementen” te organiseren. Tijdens deze overgangsevenementen
kan de aarzeling weghaalt kan worden door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan
met community leden.
2. Vroege online interactie aanmoedigen
Een versterkt doel is belangrijk bij het definiëren van de online community,
daarnaast is het belangrijk dat de beleidsmaatregels gebaseerd zijn op de
verwachtingen van de doelgroep. Privacyregels en garanties kunnen opgesteld
worden en gemodereerde berichten van de online community kunnen op de
website getoond worden. Dit zorgt ervoor dat mensen op een interactieve wijze
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kunnen bijdrage zonder eerst helemaal naar dat bericht te hoeven navigeren. Een
zoekfunctie met basiscontactgegevens helpt gebruikers privé met elkaar te
communiceren. Virtuele conferenties en vergaderingen heeft overeenkomende
kenmerken met een face-to-face conferentie of vergadering en leent zich daarom
goed om beginnende of aarzelende online community leden te helpen. Het is
daarnaast goed leden actief deel te laten nemen aan de ontwikkeling van het
beleid en onderwerpen en hun daar, al dan niet financieel, voor te belonen.
3. Overgang naar een zelfvoorzienend interactieve omgeving
Privé (op uitnodiging) discussiegroepen kan ruimte geven voor de verplaatsing
van probleemoplossend en informatie vergarend naar wederzijdse empathische
ondersteuning. Het delen van informatie zorgt niet direct voor meer interactie,
maar kunnen leden wel helpen communiceren met anderen die hen helpen, en zo
de voortzetting van de community versteken. Beloon en erken ten slotte
successen van leden.
Het is dus van belang dat zowel de cliënten als de behandelaren aangezet worden tot
participatie en interactie, er zal bepaald gedrag veranderd moeten worden. Fogg (2009)
liet al zien dat er voor gedragsverandering 3 factoren voldoende aanwezig dienen te zijn,
te weten motivatie, gelegenheid en tiggers. Om een digitale interventie te laten slagen
dient er volgens Kohl, Crutzen en de Vries (2013) en Lieberman & Massey (2008) ook
nog interesse te zijn in een digitale interventie. Er zijn dus heel wat factoren waar
rekening mee gehouden moet worden. Gelukkig zijn er weer verschillende
handelingen/acties die ingezet kunnen worden om iemand te verleiden, overtuigen of te
beïnvloeden tot een bepaalde actie.
Cialdini publiceerde in 2001 zijn boek Influence waarin hij zes wetenschappelijk bewezen
overtuigingsprincipes beschrijft. Deze overtuigingsprincipes (ook wel bekend als Six
Principles of Persuasion of Six Universal Truths of Influence) hebben veel te maken met
de kracht van het onderbewuste en kunnen iemand tot een bepaalde actie verleiden. Een
van deze principes is sociale bewijskracht. Sociale aanwezigheid en social druk werkt
zeer goed bij het overtuigen van mensen. De mening van andere telt en dat helpt bij het
maken van beslissingen. Zoals het spreekwoord luidt: als er één schaap over de dam is,
volgen er meer. Sociale druk kan ingezet worden bij het aanmoedigen van vroege online
interactie en ook in het tot standhouden van een online community. Denk bijvoorbeeld
aan een Facebookkoppeling die laat zien welke vrienden er lid zijn of laat op een
prominente plaatst de laatste berichten of reacties zien. Getallen en kreten werken vaak
goed (30 keer gelezen of 10 (Facebook)vrienden vinden dit leuk).
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Wederkerigheid, geef iets terug, is een ander principe van Cialdini. Denk aan een
cadeautje, dienst, informatie, download, wat dan ook. Het moet persoonlijk en
betekenisvol zijn. Het gaat erom dat je iets geeft en niets wilt krijgen.
Sympathie behoort ook tot een van de principes van Cialdini. Mensen zijn eerder
geneigd iemand te supporteren als ze deze persoon leuk vinden. Sympathie kan niet
gefaked worden, het moet echt zijn. Mensen vinden iemand leuk die hen leuk vindt en
voelen vaak aan wanneer dat niet zo is. Hoe meer contact partijen met elkaar hebben,
hoe leuker ze elkaar gaan vinden. En andersom geldt hetzelfde. Mensen die
complimentjes geven worden vaak sneller leuk gevonden. Het ‘liken’ op Facebook of
andere social media, is als het ware een digitaal complimentje, het maakt de weg
makkelijker om een blijkt van waardering achter te laten.
Het principe commitment en consistentie heeft te maken met betrouwbaar (willen)
zijn. En doen wat je zegt maakt je betrouwbaar. Ga actief de dialoog met de gebruiker
opzoeken, anders wordt het lastig voor ze om zich te binden.
Een ander principe is autoriteit. Mensen groeien op met de gedachten dat mensen
met autoriteit gelijk hebben. Maak hier gebruik van en gebruik meningen van echte
experts en toon eventuele keurmerken.
Het laatste principe van Cialdini gaat over schaarste. Wanneer mensen denken dat
iets er bijna niet meer is, willen ze het des te graag hebben. Benadruk de uniekheid van
het product of maak speciale aanbiedingen voor ene speciale tijd of groep mensen.

4.1 Conclusie
Het is nu duidelijk welke criteria belangrijk zijn om een online community te laten slagen.
Het opbouwen van een goede reputatie is een van de eerste stappen bij het opbouwen
van een community. Samenwerken met gerenommeerde bedrijven kan daarbij helpen.
Sympathiek zijn (naar de leden) en daadwerkelijk doen wat je zegt kan ook helpen met
het opbouwen van een goede reputatie. Lever eerlijke content, aangepast op de behoefte
van de gebruiker, toon eventuele keurmerken en meningen van echte experts.
Vroege participatie en interactie van zowel cliënten als behandelaren is belangrijk en kan
bijvoorbeeld aangemoedigd worden door sociale bewijskracht in te zetten (200 mensen
vinden dit leuk). Een plek waar leden kunnen reageren op geplaatste items, zelf items
kunnen insturen en/of posten, meldingen/updates van wat er binnen de community
gebeurd ontvangen, succesverhalen kunnen lezen, reageren, liken of delen zijn
voorbeelden die de (vroege) interactie en participatie kunnen aanmoedigen. Zorg voor
duidelijke privacy en gebruiksregels op en laat leden daar eventueel aan meedenken.
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Alle onderzoeken hebben meer inzicht gegeven in de elementen die belangrijk zijn om
een online community op te starten en te laten slagen. Deze inzichten hebben geleid tot
uit uitgebreide lijst met ontwerpeisen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
gewenste functionaliteiten gegroepeerd per gebruikersgroep en geprioriteerd.
Gebruikersgroep

Categorie

Functionaliteit

Algemeen

Algemeen

Compatibel met meerdere

Prioriteit

Opmerking

1

apparaten en
besturingssystemen
Algemeen

Algemeen

Online community van cliënten

1

Forum optie

en behandelaren
Cliënten

Algemeen

Dashboard


1

Inzichten/samenvatting
ingevoerde data



Meldingen/updates
community activiteit en
nieuwe items



Snelkoppelingen

Cliënten

Algemeen

Profiel aanmaken

2

Cliënten

Algemeen

Meer informatie

1



HIP! klapper wordt

Achtergrondinformatie,

aangeboden.

diepere informatie,



Ook de informatie die in de

interessante en

Denk bij module specifieke

gerelateerde artikelen,

informatie aan

succesverhalen

bijvoorbeeld een groente

Module specifieke

en fruitseizoenskalender.

informatie


Adviezen, tips, wist-udatjes, feiten,

Zowel door Co-eur

afslankmythes en fabels

aangeboden als de



Voedingsschema

mogelijkheid tot deze in te



Overzichtsportmomenten

dienen.

en sportgroepen


Over de behandelaren

Een kort profiel/
smoelenboek van de
behandelaren.

Cliënten

Algemeen

Reageren op, liken en opslaan
(favoriet) van bepaalde items

1

Item met de meeste likes
wordt item van de
dag/week/maand op
dashboard.
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Vervolg tabel ontwerpeisen
Gebruikersgroep

Categorie

Functionaliteit

Prioriteit

Cliënten

Algemeen

Doelen stellen en afvinken

2

Cliënten

Algemeen

Huiswerkopdrachten maken en

2

Opmerking

vesturen
Cliënten

Recepten

Recepten databank, zoek-,

1

sorteer-, en filteropties
Cliënten

Recepten

Insturen voor goedkeuring en

2

plaatsing in databank
Cliënten

Recepten

Eetdagboek



2

Recepten als invoer

Mogelijkheid aanpassen

eetdagboek

(bijvoorbeeld hoeveelheid

In te vullen op elk

of gebruikte ingrediënten).

gewenst moment en per
dagdeel/eetmoment
tussentijds opslaan
Cliënten

Bewegen

Beweegdagboek

2

Makkelijke invoer door
vooraf ingestelde
beweegactiviteiten en
activiteiten die vaker
worden gedaan als
snelkiezer aanbieden.

Cliënten

Psychologie

Invullen psychologische testen

2

Inzicht in de resultaten
van eerder ingevulde
testen om zo de voortgang
te analyseren.

Cliënten

Somatiek

Data metingen tonen

1

Inzicht in de resultaten
van de metingen (gewicht,
buikomvang,
bloedwaarden).

Cliënten

Nazorg

Informatie, tips and tricks,

3

contact mogelijkheid na het
traject
Cliënten

Afspraken

Agenda voor afspraken en

1

Met herinneringsfunctie

huiswerk
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Vervolg tabel ontwerpeisen
Gebruikersgroep

Categorie

Functionaliteit

Cliënten

Afspraken

Zelf afspraken plannen of

Prioriteit
3

verzetten

Opmerking
Het inzien van de agenda
van de betreffende
behandelaar zou de cliënt
al kunnen helpen om
gemakkelijker en sneller
een afspraak te plannen.
Cliënten kunnen de agenda
van de behandelaar naast
de eigen agenda leggen,
kijken wanneer beide
partijen ruimte hebben en
vervolgens bellen of
mailen om de afspraak te
plannen/verzetten.

Behandelaren

Algemeen

Dashboard


3

Overzichtelijke weergave
ingestuurde items



Overzicht voortgang per
cliënt


Behandelaren

Algemeen

Snelkoppelingen

Plaatsen van en reageren op

3

items
Behandelaren

Algemeen

Profiel aanmaken

3

Behandelaren

Algemeen

Nakijken/analyseren en

3

becommentariëren/aanpassen
ingestuurde items
Prioriteit 1: Direct uitvoeren.
Prioriteit 2: Uitvoeren op korte termijn.
Prioriteit 3: Uitvoeren op langere termijn.

Figuur 3. Tabel ontwerpeisen.
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5 5. Conclusie analyse
In de analysefase is, middels literatuuronderzoek, deskresearch, het afnemen van
enquêtes en het in interviewen van cliënten en behandelaren, getracht een antwoord te
vinden op de volgende deelvragen:
1. Wie zijn de gebruikersgroepen?
2. Hoe ziet een behandelding voor overgewicht bij Co-eur er nu uit?
3. Hoe ziet de ideale behandeling voor overgewicht er volgens de cliënt uit?
4. Welke mogelijkheden biedt nieuwe media voor een behandeling voor overgewicht?
5. Aan welke criteria moet deze nieuwe media voldoen?
Zowel de cliënten als de behandelaren vallen onder de gebruikersgroep van de te
ontwikkelen nieuwe vorm van media. De cliënten zullen de tool met name ‘aan de
voorkant’ gaan gebruiken door bepaalde taken uit te voeren en de behandelaren zullen
deze taken ‘aan de achterkant’ nakijken/analyseren en de achterkant voorzien van deze
taken en up-to-date informatie.
De cliënten zijn zorgzame mensen en denken vaak eerst aan de gevoelens en
behoefte van anderen. Naarmate ze ouder werden zijn de kilo’s eraan geslopen en
hebben meerdere dieetpogingen geleid tot het bekende jojo-effect. Ze hebben meestal
een verstoord eetgedrag in combinatie met psychische problemen en bewegen
onvoldoende. Ze hebben overgewicht als gevolg van een eetstoornis. Om verantwoord
gewicht te verliezen en een jojo-effect te voorkomen is het van belang onderliggende en
in stand houdende factoren in kaart te brengen en te herkennen. Een behandeling van
Co-eur speelt daar goed op in door een (intensieve) multidisciplinaire behandeling aan te
bieden. Een warm en deskundig team van behandelaren begeleidt de cliënt met veel
plezier en aandacht naar een verbeterd levenspatroon.
Tijdens een behandeling wordt er dieper ingegaan op de psychologische
achtergrond om zo patronen te herkennen en vervolgens te doorbreken, het huidige
voedingspatroon wordt geanalyseerd, een nieuw voedingsadvies wordt opgesteld en er
wordt gewerkt aan een betere conditie en bewuster bewegen. Een behandeling bij Co-eur
bestaat uit verschillende individuele en groepsmodules en start met de eigen ontwikkelde
HIP! (Health Improvement Plan) module. Naast de individuele en groepsmodules biedt
Co-eur ook ondersteuning via Facebook en het eigen online platform Mijn Co-eur. Er is
ook een Co-eur app, maar deze wordt niet meer gebruikt.
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De cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun behandeling bij Co-eur en deze
beoordelen met een 7,9. Met name de psychologische consulten helpen goed. Het
plannen van afspraken vinden ze een “crime” en ze hadden wat meer digitale
ondersteuning verwacht. Ze vinden het jammer dat de Facebookgroepen niet echt leven
en dat Mijn Co-eur niet zo uitgebreid en gebruikersonvriendelijk is. Ze hadden verwacht
dat dit een soort community/forum was en dit missen ze nu een beetje. Een centrale plek
waar ze in contact kunnen komen met lotgenoten, informatie kunnen teruglezen en
bepaalde dingen kunnen bijhouden.
Ook de behandelaren geven aan wel ruimte te zien voor digitalisering binnen het
traject, het is wel van belang om te onderzoeken of dit uiteindelijk niet meer tijd gaat
kosten. Bepaalde huiswerkopdrachten en informatie zou digitaal aangeboden kunnen
worden. Van de Facebookgroepen worden ze liever geen lid, omdat ze werk en privé
graag gescheiden houden. Het idee dat cliënten dan toegang hebben tot hun
privégegevens en foto’s vinden ze niet zo prettig. Een plek waar zij een werkprofiel
aankunnen maken zouden ze wel prettig vinden. Zo kunnen ze zelf kiezen welke
informatie ze willen delen en toch de cliënten digitaal ondersteunen.
Er is dus een duidelijke vraag naar meer digitale ondersteuning. Digitale ondersteuning
op het gebied van gezondheid en gewichtsverlies is tegenwoordig niet meer ver te
zoeken. Zo zijn tablets en smartphones zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en
worden vaak gebruikt bij de monitoring van de gezondheid en ondersteuning bij
gewichtsverlies. mHealth is een van de grootste en populairste technologische
doorbraken van deze tijd (Sebelius, 2011) en dat is ook wel te zien aan de “health app
overload” (Van Velsen, Beaujean & Van Gemert-Pijnen, 2013). Zo stonden er in het
eerste kwartaal van 2014 meer dan 100.000 mHealth apps in de iOS App Store en
Google Play Store (research2guidance, 2014). Het is dus van belang dat de te
ontwikkelen vorm van nieuwe media kan “communiceren” met andere platformen
(bijvoorbeeld een app met IOS Health en Google Fit) en compatibel is voor meerdere
apparaten en besturingssystemen (computer, smartphone, tablet, Windows, Mac, IOS,
Android).
Naast Co-eur bieden organisaties als Weight Watchers en Virenze, indien gewenst, naast
fysieke bijeenkomsten ook digitale ondersteuning. Weight Watchers heeft daarnaast voor
Online en Combi leden een groot en actief online community waar de leden onder andere
in contact kunnen komen met andere leden, verschillende informatie en bronnen kunnen
raadplegen en voortgang kunnen bijhouden en delen. Precies dat waar de cliënten van
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Co-eur naar op zoek zijn: een centrale, digitale plek waar cliënten en behandelaren
kunnen samenkomen en interacteren, een community met forummogelijkheid.
Dat (fysieke)community’s zeer geschikt zijn als ondersteuning van een verandering van
de levensstijl op het gebied van gezondheid bleek al uit verschillende onderzoeken
(Bazzano et al., 2009; Diehl, 1998; Sacher, 2010). Om digitale community’s te laten
slagen zijn een aantal factoren van belang. De bestaande online community’s van Co-eur
(Facebookgroepen en Mijn Co-eur) zijn onsuccesvol en voldoen niet aan de
verwachtingen en behoeften van de cliënten omdat zij een aantal van deze factoren
missen. Het aanmoedigen van vroege participatie en interactie wordt maar deels gedaan.
Zo wordt de cliënt in het begin van zijn traject gewezen op Mijn Co-eur en de
Facebookgroepen. Co-eur zorgt zelf voor maar weinig input en wederkerigheid. De
interactiviteit en continuïteit van de community’s hangt vrijwel volledig af van de
cliënten. Er wordt geen diepere informatie of zoekfunctie geboden. Meldingen van de
activiteit van de community zijn afhankelijk van de Facebookinstellingen. Sociale
bewijskracht is enigszins aanwezig daar het in Facebook mogelijk is berichten te liken. De
Co-eur beheerder plaatst af en toe een bericht, reageert of liked een bericht waarmee zij
sympathie kan oproepen, maar is daar niet echt consequent in.
Niet alleen de cliënten zijn dus belangrijk voor de interactie en continuïteit van de
community: zonder regelmatige input van Co-eur kan de community lastig echt gaan
leven. Blijf daarom teruggeven, blijf de content leveren waar de cliënten naar vragen en
behoefte aan hebben en zorg dat zij op een of andere manier hiermee kunnen
interacteren (reageren, liken, delen, een meewerken).

45

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

Ontwerp

Ontwerp
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6 6. Concept
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de doorlopen ontwerpfase, de fase waarin de theorie
vertaald wordt naar een ontwerp. Want nu de analyse is afgerond kan er gekeken
worden welke ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. De eerste paragraaf van dit
hoofdstuk beschrijft het te doorlopen proces, in de daaropvolgende paragrafen wordt het
concept beschreven, worden de resultaten van de analyse uitgewerkt tot onderbouwde
keuzes en worden de ontwerpeisen, welke uit de analyse naar voren zijn gekomen,
geïmplementeerd in het ontwerp (zie 4.1 Conclusie voor de volledige lijst van
ontwerpeisen).

6.1 Het proces
Het ontwerpen van het digitale platform is een iteratief proces: het bestaat uit enkele
stappen met daartussenin contactmomenten met de doelgroep, opdrachtgever en
professioneel kader. Allereest wordt het concept ontwikkeld, vervolgens worden er een
aantal snelle schetsen van de desktopversie gemaakt, waarna deze doorontwikkeld
worden tot een wireframe, de bouwtekening van het platform. Na een aantal updates
wordt dit wireframe doorgenomen met het professioneel kader, waarna de feedback in
een nieuwe versie verwerkt wordt. Het wireframe wordt daarnaast met de opdrachtgever
besproken. Na goedkeuring van het wireframe wordt er gestart met een Photoshop
design, het wireframe wordt “ingekleurd” en wordt er een design voor mobiel gemaakt.
Wanneer ook het design is goedgekeurd wordt dit kort besproken met een aantal mensen
uit de doelgroep, waarna eventuele feedback nog wordt verwerkt. Als het wireframe, het
design en de mobiele versie voldoen aan zowel de wensen van de gebruiker als de
wensen van de opdrachtgever, is de ontwerpfase afgerond en kan het prototype van het
platform vervolgens ontwikkeld worden. Bijlage V bevat een visuele weergave van schets
tot design per pagina.

6.2 Middelen en methoden
Nadat er eerste schetsen zijn gemaakt worden deze verder ontwikkeld naar wireframes.
Wireframes zijn een visuele functionele weergave van een website of (web)applicatie,
zonder echte vormgeving. De focus ligt dus op de inhoud en niet op het grafische aspect.
Dit geeft het voordeel dat er al vroeg in het proces akkoord kan komen op de
functionaliteit, zonder dat er (lange) discussies ontstaan over vormgeving (Maltha,
2009). Op advies van een eerdere stageplaats is het wireframe ontwikkeld met het
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programma Balsamiq Mockups 3. Dit programma werd aangeraden omdat het een
gebruikersvriendelijk programma is waarmee snel en gemakkelijk goede wireframes
ontwikkeld kunnen worden.
Voor het grafische ontwerp is gebruik gemaakt van Adobe Photoshop CC 2015. Adobe
Photoshop CC is geavanceerde software voor digitale beeldbewerking en leent zich goed
voor het maken van webdesigns.

Figuur 4. Wireframe opbouwen in Balsamiq Mockups 3.

Figuur 5. Grafisch ontwerp in Photoshop CC 2015.
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6.3 Concept
De analyse liet zien dat er een grote vraag is naar een online omgeving waar zowel cliënt
als behandelaar samen kunnen komen om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen of
informatie met betrekking tot hun behandeling te raadplegen. We zagen ook dat de
huidige online omgevingen niet voldoen aan de verwachtingen van zowel de cliënten als
de behandelaren. Met die reden wordt het huidige online platform “Mijn Co-eur” op de
schop genomen: Mijn Co-eur krijgt een nieuw jasje, wordt gebruikersvriendelijker en
wordt uitgebreid met een community, een dashboard met daarop een overzicht van de
belangrijkste data en een nieuws, behandelaren en bestanden pagina. Daarnaast zal elke
divisie te zijner tijd meer content digitaal gaan leveren en wordt er een ruimte
gereserveerd voor informatie met betrekking tot nazorg. Het nieuwe Mijn Co-eur is
gebaseerd op de resultaten van de analyse en zal geschikt zijn voor desktop, tablet en
mobiel.
Om de consistentie te waarborgen en efficiënt werken te stimuleren, is er in het ontwerp
getracht een aantal standaardpagina’s, welke representatief zijn voor verschillende
pagina’s, te ontwikkelen. Deze standaardpagina’s zijn:


Standaardpagina blokweergave, 2
kolommen. Een pagina verdeeld in 2
kolommen met verschillende
blokken/modules met specifieke
content/inhoud, representatief voor alle
divisiepagina’s, de agenda-, en de
nazorgpagina. De nieuwspagina krijgt als
aanvulling nog een uitgebreide zoek-, filteren sorteerfunctie zoals de standaard
overzichtspagina blokweergave, 4
kolommen.
Figuur 6. Schets Standaardpagina
blokweergave, 2 kolom
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Standaardpagina blokweergave, 4
kolommen. Een pagina verdeeld in 4
kolommen met een uitgebreide zoek-,
filter- en sorteerfunctie en verschillende
blokken/modules met specifieke
content/inhoud, representatief voor de
recepten en behandelaren pagina.



Standaardpagina lijstweergave. Een 1
kolom pagina met een uitgebreide zoek-,
filter- en sorteerfunctie en een of
meerdere tabellen met (zoek)resultaten,
representatief voor de community,



community subcategorie en

Figuur 7. Schets Standaardpagina

bestandenpagina.

blokweergave, 4 kolommen.

Detail/tekstpagina’s.
Een pagina die start als een standaard
overzichtpagina 2 kolom (waarin de
daadwerkelijke content wordt
gepresenteerd), door een standaard
overzicht pagina lijstweergave,
representatief voor een topic, een
recept, een nieuwsitem en een profiel.



Formulierpagina.
Een pagina met een aantal
invulvelden, radiobuttons, checkboxes,
dropdownmenu’s en een actiebutton
(opslaan/versturen) verdeeld over 1
kolom, representatief voor een nieuw
topic aanmaken, een bericht naar een
behandelaar sturen, een recept
insturen en profiel wijzigen.

Figuur 8. Schets Detail/tekstpagina Mijn

Co-eur.
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Variatie van de standaard overzichtpagina, 2 kolommen:
Het dashboard.
De landingspagina voor de cliënt met verschillende
blokken/modules van verschillende grootte welke
overzichten, samenvattingen en content van
belangrijke data tonen. Het dashboard is in feite
een standaard overzichtpagina 2 kolommen, maar
wijkt aan het begin van de pagina af omdat de
eerste paar linker kolommen breder zijn dan de
recht kolommen.

Figuur 9. Schets Dashboard Mijn
Co-eur.

6.4 Wireframes en design
De eerste schetsen zijn doorontwikkeld naar een wireframe. Voor de breedte van het
wireframe is uitgegaan van 1366px, daar dit de meest gebruikte schermresolutie anno
2016 is (Anderson, 2016; W3Counter, 2016; W3Schools, 2016). Compatibiliteit met
verschillende apparaten en besturingssystemen was een van de vereiste voor het nieuwe
Mijn Co-eur. Met die reden wordt er gewerkt met het 12 kolom grid systeem van
Bootstrap (versie 3). Bootstrap’s grid systeem is responsive, dat wil zeggen dat de
kolommen zich herordenen naarmate de schermresolutie verandert. Omdat er veel
informatie (op een pagina) gedeeld wordt, is er gekozen voor een full-width of fluid
website. Dat wil zeggen dat de breedte van de pagina de gehele browser breedte beslaat.
Alle standaardpagina’s zijn in het wireframe en design verwerkt. De analyse wijst uit dat
de community een hoge prioriteit heeft. Met die reden zijn alleen de doorkliks, de diepere
pagina’s, van de community uitgewerkt. Daarnaast is de content van de overige divisies
nog niet bekend. Vrijwel elke pagina start standaard met een, al dan niet roterende,
banner met ruimte voor nieuws, weetjes, tips en andere informatie. Wanneer er
meerdere “slides” zijn zal de banner automatisch de content verwisselen, maar de
gebruiker kan dit ook zelf bedienen. Wanneer er geen content is voor een banner, vervalt
deze. Pagina’s die niet standaard met een banner starten zijn de agendapagina, de
diepere community pagina’s, de profielpagina, de behandelarenpagina, de nieuwspagina
en de formulieren.
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Figuur 10. Design Roterende banner met 3 slides.

6.4.1 Navigatie
De hoofdnavigatie is in de uiterste 2 linkse kolommen geplaatst. Wegens de vele menu
items is er gekozen voor een verticaal menu. Het bovenste deel van de hoofdnavigatie is
gereserveerd voor de gegevens van de cliënt, hieronder volgt de daadwerkgelijke
navigatie gevolgd door het Co-eur logo. Een klik op het pijltje naast de cliëntgegevens
geeft een secundaire navigatie waarin de onder andere een overzicht staat van de topics,
privéberichten en bewaarde recepten, links naar het profiel en instellingen en een log uit
link. De uiterste 2 rechtse kolommen is een soort navigatie waarin de cliënt een overzicht
van de recente activiteit en zijn behandelaren ziet.
Beide kolommen beslaan de gehele vrije browser hoogte en hebben een vaste
positie. Dat wil zeggen dat beide kolommen altijd vast op hun plek staan en dat alleen de
overige 8 kolommen, de daadwerkelijke content, scrollbaar zijn.

Figuur 8. Design Navigatie Mijn Co-eur. Van links
naar rechts: hoofdnavigatie, hoofdnavigatie met subnavigatie uitgeklapt en rechter navigatie.
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6.4.2 Pagination
Wanneer een overzicht of lijst te lang wordt, is het niet handig om dit allemaal in een
keer te laden. Het kan dan zijn dat de gebruiker langer moet wachten voordat de content
geladen is. Het is daarom beter om lange overzichten of lijsten op te delen in kleinere
overzichten met een beperkt aantal items. Er is gekozen voor twee verschillende manier
van navigeren tussen de verschillende opgedeelde lijsten, namelijk een meer laden
button en het gebruik van pagination. Pagination wordt ingezet wanneer er onder het
overzicht of de lijst nog content volgt (zoals het reageerveld na de reacties). Dit om te
voorkomen dat de pagina te lang wordt waardoor er eventueel content verloren gaat
omdat de gebruiker te lang moet scrollen. Een meer laden button wordt gebruikt
wanneer er geen content onder het overzicht of lijst volgt (bijvoorbeeld het overzicht van
alle recepten).

Figuur 9. Pagination bij content onder de lijst met reacties.

Figuur 10. Meer laden button bij geen content onder
overzicht recepten.
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6.4.3 Zoekresultaten en sub-navigatie pagina’s
Zowel de zoekresultaten als de pagina’s in de subnavigatie (topics, reacties,
privéberichten etc.) worden als tabel getoond in een standaard lijstweergave pagina. Een
rij binnen de tabel bestaat uit de titel met datum gestart, korte inleiding, categorie,
aantal reacties en bekeken en datum laatste activiteit (pagina’s niet uitgewerkt).

6.4.4 Dashboard
Het dashboard toont inzichten/samenvattingen en data van de verschillende divisies
(Psychologie, Beweging, Voeding en Medisch), een overzicht van de aankomende
afspraken met bijbehorende huiswerkopdrachten, het laatste nieuws met tips en weetjes,
het best gestemde recept en het laatste nieuws uit de community. Elk blok/module heeft
een doorklik naar een specifieke pagina. Het dashboard is de landingspagina van de
cliënt, dit is de eerste pagina die hij ziet zodra hij is ingelogd. Door het laten zien van het
laatste nieuws uit de community kan volgens Andrews (2002) vroege online interactie
aangemoedigd worden.

Figuur 11. Wireframe met grid en design Dashboard Mijn Co-eur.
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6.4.5 Standaardpagina blokweergave, 2 kolommen
Omdat het huidige Mijn Co-eur al een kleine voedingsmodule bevat, is er gekozen de
voedingspagina als voorbeeld voor de standaard overzichtpagina 2 kolommen uit te
werken. De voedingspagina bevat een overzicht van het persoonlijk voedingsadvies, een
overzicht van de modules/opdrachten, een eetdagboek en lijst met handige links en
downloads. Daarnaast is er de mogelijkheid een bericht naar een diëtist te sturen en zijn
er links naar diepere pagina’s (het eetdagboek of de modules). Ter herkenning heeft elke
divisie zijn eigen kleur. De kleuren zijn gebaseerd op de huisstijl en het kleurgebruik in
de (online) uitdingen door het moederbedrijf Zorg van de Zaak. Psychologie is oranje,
beweging blauw en voeding groen. Andere menu items kunnen ook een eigen kleur
krijgen maar voor nu is gekozen deze de hoofdkleur paars te geven. Uitzondering hierop
zijn de recepten: recepten zijn donkergroen omdat het in relatie staat met voeding. De
kleuren komen terug op het dashboard en de community.
De agendapagina heeft een overzicht van alle afspraken. De linker kolom bevat een
kalender waarmee de gebruiker gemakkelijk een specifieke datum kan kiezen. De rechter
kolom toont standaard de afspraken van de huidige week met eventueel bijbehorend
huiswerk (pagina is niet uitgewerkt).

Figuur 12. Wireframe met grid en design VoedingspaginaMijn Co-eur.
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6.4.6 Standaardpagina blokweergave, 4 kolommen
De pagina’s bevatten een uitgebreide zoek- en filterfunctie en een overzicht van alle
items. De resultaten worden automatisch gefilterd wanneer er een filter gebruikt wordt
en er worden 24 resultaten per keer getoond.
De recepten pagina geeft een overzicht van alle recepten, standaard gesorteerd op best
beoordeeld. Er is ook de mogelijkheid recepten in te sturen. Elke kolom bevat een recept
met de titel, de gang, bereidingstijd, uploader, aantal keer bewaard, aantal reacties en
aantal sterren, de mogelijkheid het recept op te slaan en een link naar het recept.
De nieuwspagina toont een overzicht van alle nieuwsberichten standaard gesorteerd op
datum. Elke kolom bevat een nieuwsbericht met titel, datum, auteur, een korte inleiding
en een link om verder te lezen (pagina is niet uitgewerkt).
De behandelarenpagina laat alle behandelaren zien. Ook hier bevat elke kolom een
behandelaar met naam, functie en een link naar het profiel van de behandelaar (pagina
is niet uitgewerkt).

Figuur 13. Wireframe met grid en design Receptenpagina Mijn Co-eur.
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6.4.7 Standaardpagina lijstweergave
De community met zoekfunctie, een tabel van de verschillende categorieën met
bijbehorende subcategorieën en ruimte voor bijvoorbeeld openstaande, populaire, en
uitgelichte topics. Elke subcategorie is klikbaar en brengt de gebruiker naar een pagina
met een overzicht van alle topics binnen de geklikte categorie. Om leden over te halen te
interacteren wordt het principe sociale bewijskracht van Cialdini ingezet door onder
andere het tonen van de laatste activiteit.
De subcategoriepagina bevat een zoekfunctie en wordt gevold door een tabel met topics
binnen de gekozen subcategorie. De tabel staat standaard gesorteerd op laatste
activiteit, maar de sortering kan gewijzigd worden door een klik op het gewenste
tabelhoofd. Elke rij van de tabel bevat de titel van he topic met de starter en datum dat
het topic gestart is, het aantal reacties, aantal keer bekeken en de recentste activiteit.
Moderators van de community kunnen berichten die ze zelf aanmaken “vastplakken”, dat
wil zeggen dat het een belangrijk bericht binnen die subcategorie is. Vastgeplakte topics
staat altijd bovenaan de resultaten, ongeacht de sortering. Een lijstweergave pagina
toont altijd 25 resultaten per keer.
De bestandenpagina bevat alle documenten/bestanden binnen Mijn Co-eur die voor een
cliënt belangrijk kunnen zijn en heeft een uitgebreide zoek- en filterfunctie. Een rij
binnen de tabel bestaat uit een bestandsicoon, bestandsnaam, categorie
(psychologie/beweging/voeding etc.), datum geüpload, bestandsgrootte en afhankelijk
van de beschikbare ruimte eventueel een beschrijving (pagina is niet uitgewerkt).

Figuur 14. Wireframe met grid en design Community subcategorie pagina Mijn Co-eur.
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6.4.8 Detail/tekstpagina
De pagina start als een standaard overzichtpagina 2 kolommen. De linker kolom is breder
dan de rechter kolom en bevat het daadwerkelijke bericht. De rechter kolom bevat
informatie over de auteur, deelopties en eventuele tags. Onder de daadwerkelijke
content wordt een 1 kolom lijstweergave getoond. Gebruikers worden getriggerd te
interacteren middels een like, deel en reageer optie. Daarnaast wordt er getoond hoeveel
likes het topic of de reactie heeft en hoeveel mensen er gereageerd hebben op dit topic
en kunnen gebruikers items opslaan.
Bij de topic, recept en nieuwsitempagina wordt de daadwerkelijke content gevolgd door
de reacties, een reageerveld en gerelateerde berichten. Er kan een reactie op het item en
een reactie op een reactie geplaats worden en het item kan onder andere geliked en
gevolgd worden. Er worden 25 reacties getoond, gevolgd dor pagination bij meer
reacties. Bij een topic is het enkel mogelijk foto’s in de tekst te plaatsen (er is dus geen
banner). Een recept en een nieuwsitem hebben bij voorkeur een banner en een
nieuwsitem kan ook foto’s in de tekst hebben. Recepten kunnen onder andere beoordeeld
en opgeslagen worden.
Een profielpagina toont altijd de cliëntnaam, datum lid geworden en recente activiteit.
Naar gelieve kan de cliënt andere data tonen zoals een beschrijving, quote en aantal
topics, door middel van het wijzigen van het profiel. Wegens de herkenbaarheid naar
behandelaren toe is er bewust gekozen om de gebruiker zelf geen gebruikersnaam te
laten aanmaken, maar altijd de cliëntennaam, zoals deze in het systeem van Co-eur
staat, te tonen. In plaats van reacties wordt de daadwerkelijke content gevolgd door een
1 kolom lijstweergaven van de onder andere de recente activiteit binnen de community.
Er worden 25 items per keer getoond, gevolgd door een meer laden button bij meer
items.
Er kunnen verschillende soorten topics aangemaakt. Reacties bij het topic met type vraag
kunnen, door de starter van het topic, als beste gemarkeerd worden. Enkel de starter
van het topic krijgt bij elk antwoord de optie deze als beste te markeren door middel van
een icoon met tekst "Als beste markeren", onder de post, naast de andere buttons.
Wanneer een antwoord als beste is gemarkeerd veranderd de tekst naar "Gemarkeerd als
beste antwoord". Andere leden kunnen een reactie wel liken, maar niet markeren als
beste antwoord. De reactie wat als beste is gemarkeerd wordt altijd als eerste getoond.
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Figuur 15. Wireframe met grid en design Community topic pagina Mijn Co-eur.
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6.4.9 Formulierpagina
Pagina’s voor het insturen van recepten, het sturen van berichten naar behandelaren, het
wijzigen van het profiel, het aanmaken van een topic en het instellen van bijvoorbeeld
meldingen.
Een topic aanmaken en een bericht versturen zijn simpele formulieren: een titel veld en
tekstveld met aanmaken/versturen button. Bij een topic dient er nog een type en
categorie gekozen te worden. De categorie wordt automatisch ingevuld wanneer de
gebruiker een nieuw topic vanuit een categorie aanmaakt. De categorie blijft leeg
wanneer er een nieuw topic vanaf de "community home" wordt aangemaakt. Moderators
krijgen nog de mogelijkheid om een gewone post/verhaal aan te maken. Daarnaast
krijgen zij nog de mogelijkheid de topic bovenaan de categorie "vast te plakken".

Het formulier voor het wijzigen van het profiel en het insturen van een recept zijn wat
uitgebreidere formulieren. Het insturen van een receptformulier is verdeel over 2
kolommen: links de invulvelden en rechts de mogelijke tot het uploaden van foto’s. Het
formulier voor het wijzigen van het profiel is verdeeld over 3 kolommen: 1 kolom voor de
invulvelden, 1 kolom voor een dropdown met privacy instellingen (wie mag deze
informatie zien) en 1 kolom voor het uploaden/wijzigen van een profiel foto. Indien de
gebruiker het profiel wijzigt terwijl er eerder ingevoerde data stond, bevatten deze
velden de ingevulde waarden, anders worden deze velden gevuld met een beschrijvende
tekst. Het woonplaatsveld werkt net als tags: er wordt een automatische lijst met
suggesties getoond gebaseerd op de invoer van de gebruiker.

6.4.9.1 Tags
Topics en recepten kunnen vooraf ingevoerde tags bevatten. Gebruikers kunnen deze
tags invullen door te staren met typen in het tagsveld. Tijdens het typen wordt er
automatisch een lijst met suggesties getoond die overeenkomen met de invoer van de
gebruiker. De gebruiker kan de tag toevoegen door op de gewenste suggestie te klikken.
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Figuur 16. Wireframe met grid en design Topic aanmaken formulier Mijn Co-eur.

Figuur 17. Wireframe met grid en design Profiel wijzigen pagina Mijn Co-eur.
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6.4.10 Mobiel en tablet
Bij de mobiele en tabletversie komt de rechter navigatie te vervallen De linker navigatie
wordt niet meer standaard getoond, maar is benaderbaar via het veelgebruikte
hamburgericoon (3 horizontale strepen) dat symbool staat voor een verstopt menu. Zo
wordt er ruimte bespaard en kan en een consistent responsive design ontwikkeld worden.
In tegenstelling tot de desktopversie, bevindt de hoofdnavigatie zich op de mobiele en
tabletversie aan de rechterkant. Het grootste deel van de mensen is rechtshandig en zal
daarom tijdens het surfen net name hun rechterduim gebruiken voor te navigeren.
De content blokken worden bij de mobiele en tabletversie allemaal onder elkaar, in 1
kolom geordend. Een uitzondering hierop zijn de Afspraken en Recept van de maand
blokken op het dashboard. Dit zijn vrij smalle content blokken waardoor deze er uitgerekt
uit kunnen gaan zien wanneer de mobiele resolutie groter wordt. Bij de tabletversie staan
naast twee blokken daarom naast elkaar

6.4.11 Doorlopen iteraties
Het wireframe is ontstaan uit door het combineren van het literatuuronderzoek met de
gehouden enquêtes en interviews. Met de resultaten die hieruit kwamen kon een eerste
versie van het wireframe gecreëerd worden. In de eerste opzet zijn verschillende
navigatie mogelijkheden geprobeerd, ook is er gekeken naar de plaatsing van bepaalde
elementen en content blokken. Nadat een aantal belangrijk knopen zijn doorgehakt wordt
de eerste versie met het professioneel kader doorgenomen. Aan de hand van de
feedback van het professioneel kader wordt het wireframe aangepast en ontstaan
verschillende versies van het wireframe. Zo is het eetdagboek een aantal keer van vorm
veranderd en is de volgorde van een aantal blokken veranderd. Na verschillende iteraties
is het wireframe helemaal aangepast en klaar om verder verwerkt te worden naar een
design.
Voor het design is uitgegaan van de huisstijl kleuren: paarsachtig als hoofdkleur en
donker bruinachtig als steun kleur. In een eerste versie van het design had elke
categorie/menu item dezelfde kleur. Aan de hand van de feedback van het professioneel
kader hebben een aantal categorieën/menu items een eigen kleur gekregen. Dit kan
helpen met de herkenning. Met name op lange pagina’s hoeft een cliënt enkel naar de
kleur te kijken, in plaats van koppen of teksten te moeten scannen. Er zijn 2
verschillende versies van de agenda op het dashboard en van het subcategorieoverzicht
van de community uitgewerkt en in de evaluatiefase aan de cliënten voorgelegd.

Figuur 18. Mobiel design
Dashboard Mijn Co-eur.
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Figuur 19. Een eerste opzet van het wireframe met horizontale navigatie en twee
verschillende agendaweergaves.

Figuur 20. Twee verschillende visuele ontwerpen voor de agendaweergave op het
dashboard.
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6.5 Conclusie
De ontwerpfase is de fase waarin alle verkregen resultaten van de analysefase vertaald
worden naar een ontwerp en dient als basis voor de realisatiefase. De verschillende
iteraties en contactmomenten met het professioneel kader hebben ervoor gezorgd dat er
een zo optimaal en gebruikersvriendelijk mogelijk ontwerp is gemaakt.
Door verschillende kleuren aan bepaalde categorieën toe te kennen wordt geprobeerd de
herkenning te stimuleren. De Cliënt hoeft dan niet de koppen en teksten te gaan scannen
maar kan aan de kleur van een bepaald item snel zien of dat is wat hij of zij zoekt.
Er zijn een aantal mogelijkheden om het prototype te realiseren, welke dit zijn worden in
het volgende hoofdstuk besproken.
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Realisatie

Realisatie
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7 7. Prototype
In dit hoofdstuk wordt de realisatie van het prototype besproken. In de eerste paragraaf
worden de gebruikte middelen toegelicht waarna een omschrijving van het eindproduct
volgt.

7.1 Middelen en methoden
Er zijn verschillende prototypetools en manieren bekeken, maar uiteindelijk bleek een
HTML5/CSS3/jQuery prototype de beste oplossing. Dit vanwege de herbruikbaarheid van
de code: het prototype kan nu gemakkelijker en sneller doorontwikkeld worden naar het
daadwerkelijke product. Daarnaast was de eigen programmeerkennis sufficiënt om een
HTML-prototype te ontwikkelen en zou een andere methode meer tijd gaan kosten en
daardoor wellicht inleveren op kwaliteit. Het prototype is ontwikkeld met het
softwareprogramma Sublime Text. “Sublime Text is een geavanceerde tekst editor voor
code, markup en proza” (Sublime Tekst, 2016). Dit programma werd aangeraden door
de vorige stageplaats, omdat het zich goed leent voor het programmeren van websites.

Figuur 21. Programmeren protoype in Sublime Tekst.
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7.2 Het proces
Mijn Co-eur is in eerste instantie bedoeld voor gebruik op een desktop. Met die reden is
er (al vanaf de ontwerpfase) gestart met het uitwerken van de desktopversie. De eerste
stap is het opbouwen van het “template” waar elke pagina gebruik van maakt: de linker
en rechter navigatie. Vervolgens worden de standaard elementen als buttons en iconen
gestyled waarna de rest van de pagina geprogrammeerd wordt. Zodra er een aantal
pagina’s af zijn, worden deze gestyled voor mobiel en doorgenomen met het
professioneel kader. Eventuele programmeerfouten worden er nog uit gehaald, alvorens
het prototype getest wordt.

7.3 Het prototype
Tijdens de laatste fase van dit project is het design vertaald naar een werkend prototype.
In het prototype zijn enkel de belangrijkste elementen uitgewerkt. Dit betekend dat niet
alle pagina’s uit het design in het prototype verwerkt zijn. De ontwerpeisen die in de
analysefase naar voren zijn gekomen zijn destijds geprioriteerd en dienen dan ook als
basis voor het maken van de beslissing welke elementen het belangrijkste zijn. In het
prototype zijn de volgende pagina’s uitgewerkt:


Het Dashboard



De Community


De subcategorie Succesverhalen



Het topic van Denise Meesters: Ik laat anderen niet meer bepalen, maar ik
heb nu de regie over mijn leven



Het formulier een topic aanmaken



Het profiel van Denise Meesters en Dennis Smeets (fysiotherapeut)



Het receptenoverzicht



Het recept van de maand: Gevulde paprika’s

Het prototype is responsive ontwikkeld en past zich daarom aan, aan de breedte van het
scherm waarmee het prototype wordt bekeken. Omdat er gebruik is gemaakt van het
Bootstrap gridsysteem zijn er 4 standaard breekpunten, te weten kleiner dan 768 pixels
(smartphones), tussen 769 en 991 pixels (tablets), tussen 992 en 1199 pixels (medium
desktops en liggende tablets) en groter dan 1200 pixels (grote desktops).
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Conclusie
Bovenstaande paragrafen beschrijven de gebruikte middelen en methoden en het
doorlopen proces van de realisatie van het prototype. Het prototype kan met
verschillende prototypetools gerealiseerd worden. Voor dit project is gekozen voor een
HTML en CSS prototype daar dit beter herbruikt kan worden en de eigen programmeer
kennis sufficiënt is. Omdat er gebruik is gemaakt van het Bootstrap gridsysteem, kon er
in een relatief korte tijd zowel de desktopversie, als de mobiele en tabletversie van Mijn
Co-eur ontwikkeld worden.
Alle resultaten uit de voorgaande fasen hebben geleid tot de ontwikkeling van het
prototype. In het prototype zijn enkel de meest belangrijk elementen uit gewerkt, deze
zijn gebaseerd op de ontwerpeisen uit de analyse (4.1 Tabel ontwerpeisen).
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Evaluatie

Evaluatie
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8 8. Gebruikerstesten
Komend hoofdstuk geeft meer inzicht in de doorlopen evaluatiefase: de fase waarin de
ontwerpen uit de ontwerpfase en realisatiefase op de proef gesteld worden. In deze fase
wordt het prototype besproken met een aantal behandelaren en getest met een aantal
cliënten.

8.1 Middelen en methoden
Om na te gaan of het concept over komt zoals het bedoeld is en te kijken hoe de
gebruikersvriendelijkheid wordt ervaren, worden er een aantal testsessies met cliënten
gehouden en wordt het prototype besproken met een aantal behandelaren. Tijdens de
testsessie krijgt de cliënt allereerst een korte introductie over het project en het doel en
werking van de sessie. Vervolgens wordt er aan de cliënt toestemming gevraag de sessie
op te nemen middels het programma Silverback. Silverback is een softwareprogramma
ontwikkeld voor OS X apparaten (Apple) waarmee zowel de schermactiviteit als de
gezichtsuitdrukkingen van de testpersoon opgenomen worden.
De testsessie is opgedeeld in 4 delen, deel 1 vraagt wat meer
achtergrondinformatie over de cliënt, deel 2 is gericht op de eerste indruk, deel 3 bevat
een aantal taken en scenario’s waarmee de usability getest wordt en deel 4 heeft
betrekking op een aantal ontwerpkeuzes en mobielgebruik. Nadat het laatste deel is
doorlopen wordt gevraagd of de cliënt nog een korte enquête willen invullen. Elke
deelnemer ontvangt na de sessie als dank een kleine goodiebag met wat folders, water,
fruit en pennen.

8.2 Testsessies
Het doel van de testsessie is het onderzoek hoe het met de usability is gesteld en hoe het
prototype wordt ontvangen door de cliënten. De testsessie zijn opgedeeld in 4 delen,
waarvan deel 4, de daadwerkelijke testtaken en scenario’s, het belangrijkste zijn. Door
de cliënten een aantal taken uit te laten voeren kan getest worden of de informatie
logisch en duidelijk is verdeeld. Er hebben 7 mensen deelgenomen aan de testsessie,
met een leeftijd tussen de 22 en 56 en. Zie bijlage VI voor de opzet van de testsessies
en bijlage VII voor de volledige uitwerking van de testsessies.
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8.2.1 Testscenario’s
Om te onderzoeken hoe het met de usability is gesteld en hoe het prototype wordt
ontvangen door de cliënten worden er een aantal taken en scenario’s opgesteld. De cliënt
heeft een aantal mogelijkheden om de gevraagde taak uitvoeren. Nadat de cliënt de taak
heeft uitgevoerd wordt aan hem/haar gevraagd of hij/zij denkt dat het ook nog op een
andere manier kan.
Scenario 1
U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw fysiotherapeut
Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze informatie?


Mogelijkheid 1: Via behandelaren in de navigatie en vervolgen klikken op Dennis
Smeets.



Mogelijkheid 2: Via de directe link onder in de rechter balk.



Mogelijkheid 3: Zoekfunctie (werking niet uitgewerkt in het prototype).

Scenario 2
U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te bekijken. Hoe
zou u een recept opslaan?


Mogelijkheid 1: Via het dashboard de opslaan link gebruiken in de roterende
banner.



Mogelijkheid 2: Via het dashboard het opslaan icoon gebruiken in het blok van het
recept van de maand.



Mogelijkheid 3: Via Recepten en vervolgens het opslaan icoon gebruiken in de
banner.



Mogelijkheid 4: Via het opslaan icoon bij het receptenoverzicht (niet gemarkeerd
in overzicht).



Mogelijkheid 5: Via de opslaan link naast het recept.

Scenario 3
U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer bekijken. Waar zou
u dit kunnen vinden?


Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het receptenboek gebruiken.



Mogelijkheid 2: Via Recepten Mijn kookboek aanvinken onder de zoekbalk
(werking niet uitgewerkt in prototype.)
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Scenario 4
Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie succesverhalen geplaatst
wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt doen?


Mogelijkheid 1: Via de rechter navigatie de link bij de recente activiteit gebruiken.



Mogelijkheid 2: Via Community naar de subcategorie Succesverhalen navigeren
en vervolgens het topic aanklikken.



Mogelijkheid 3: De zoekbalk gebruiken binnen de Community (werking niet
uitgewerkt in prototype).

Scenario 5
U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise. Hoe zou u dit
doen?


Mogelijkheid 1: Via de Reageren link onder de reactie waarop gereageerd wordt.

Scenario 6
U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten van Co-eur en
wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?


Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken.



Mogelijkheid 2: Via een eventuele subcategorie van Beweging in de Community de
button Topic aanmaken gebruiken.

Scenario 7
U wilt uw profiel bekijken en updaten. Hoe doet u dit?



Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken.

Scenario 8
U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag met anderen
wilt delen. Waar zou u dit doen?



Mogelijkheid 1: Via Recepten de link voor een recept in te sturen bovenaan de
pagina gebruiken.
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8.2.1.1 Resultaten testscenario’s
Zoals verwacht doen de wat minder ervaren internet en community gebruikers wat
langer het uitvoeren van de taken. Daarnaast hebben zij wat meer moeite met het
vinden van de gevraagde informatie. Wat opviel is dat zij meestal gebruikt maakte van
de hoofdnavigatie om bij de gewenste informatie te komen, de rechter navigatie kijken
ze bijna niet naar. Na het doorlopen van de taken werden zij op de rechternavigatie
gewezen en gevraagd wat ze dachten dat ze ermee konden doen. Nadat ze de
rechternavigatie even goed hadden bekeken gaven zij toe dat ze dit in eerste instantie
niet zo gezien hadden, maar dat het nu wel duidelijk is.
De meer ervaren gebruikers kunnen goed de weg vinden binnen het prototype en maken
meestal ook gebruik van de rechternavigatie. De cliënten die al bekend waren met het
huidige Mijn Co-eur waren aangenaam verrast door met name de vele informatie die
aangeboden werd en de manier waarop de informatie nu benaderbaar was.
Over het algemeen konden de cliënten de taken zonder hulp uitvoeren.

Figuur 22. Testomgeving met goodiebag.
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8.3 Resultaten Silverback
Het is duidelijk te zien dat met name de cliënten die bekend zijn met het huidige Mijn Coeur aangenaam verast zijn bij de eerste blik op het nieuwe Mijn Co-eur, ze glimlachen en
glunderen een beetje. Het laat ook zien dat ze alles goed in zich opnemen alvorens ze
ergens gaan klikken. De meeste taken en scenario’s kunnen ze gemakkelijk en snel
doorlopen. De muis wordt vaak gebruikt wanneer ze bijvoorbeeld de navigatie
doorzoeken. De kijkrichting is wat lastiger af te lezen, daar het geen eyetracking sessie
is en er dus geen heatmaps zijn. Door de beelden goed te analyseren en te kijken naar
de beweging van de ogen kan toch geconcludeerd worden dat bij het starten van een
taak de meeste cliënten eerst naar de verschillende content blokken kijken op het
dashboard (wanneer zij nog op het dashboard zijn). Wanneer zij op een andere pagina
zijn kijken zij veelal eerst naar de hoofdnavigatie. Wel zijn de gezichtsuitdrukkingen goed
af te lezen. Een aantal leuke reacties:


Glimlach bij het zien van de reacties op een topic. “Dit vind ik leuk! Ik ben een
echt forum mens.”



Glimlachen bij het zien van de afspraken. “Oh dat is ook fijn dat de afspraken erin
staan.”



“De Community is wel vertrouwd het is gewoon een forum, maar dan wel een
beetje mooier dan dat je normaal ziet. Dus dat is wel mooi en helemaal duidelijk.

Figuur 22. Screenshot testsessie. Om de privacy van de cliënten te waarborgen is de
afbeelding van de tester onduidelijk gemaakt.
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8.4 Resultaten enquête
Er kan worden gesteld dat het ontwerp goed aansluit bij de wensen van de cliënt. Het
prototype scoort gemiddeld een 8 op gebruikersvriendelijkheid en is gemakkelijk te
gebruiken. De rechternavigatie, afspraken en de community zijn elementen waar ze
enthousiast van worden. Overzichtelijk, relevant en herkenbaarheid met andere fora en
websites zijn opmerkingen die regelmatig terugkomen. Elke deelnemer zou de website
aan anderen aanraden omdat hij met name helpt met het in contact blijven met Co-eur
en andere cliënten middels de community.

8.5 Veranderingen naar aanleiding van de testsessies
Uit de testsessies kwam naar voren dat vrijwel elke cliënt de voorkeur geeft aan versie 2
van de agenda, de versie met de horizontale balken voor datum. Uit de testsessies blijkt
ook dat de meeste cliënten wel weten wie het topic gestart heeft, gaan twijfelen zodra ze
de kolom met recente activiteit zien, maar komen dan wel weer terug bij hun eerste
antwoord. Er is twee keer de suggestie gekomen om in het tabelhoofd nog naast Titel,
ook Auteur en Datum te vermelden. De eerste tester merkte op dat er in de subnavigatie
werd gerefereerd naar Bewaarde recepten, maar dat dit verder niet meer terugkwam.
Recepten werden immers opgeslagen in het kookboek. Verder zijn er uit de sessie nog
een aantal kleine styling foutjes gekomen die nog zijn aangepast.

8.6 Bespreking met behandelaren
Naast de testsessies met cliënten, is het prototype ook besproken met een aantal
behandelaren. Zij hebben verder geen taken uitgevoerd of enquête ingevuld, daar zij zich
vooral gaan bezig houden met de back-end, zij zullen de pagina’s gaan vullen, de
community bijhouden en de opdrachten gaan nakijken. De behandelaren zijn zeer te
spreken over het prototype en vinden het een echte verbetering op het huidige Mijn Coeur. “Wauw dit ziet er professioneel uit!” Ze realiseren zich ook wel dat Co-eur ook actief
aanwezig zal moeten zijn op de community om te zorgen dat dit gaat en blijft leven.

8.7 Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat het ontwerp en de functionaliteiten aanslaat bij de
testgroep. De cliënten die hun traject al hebben afgerond hadden dit graag tijdens hun
traject gehad en hopen dat ze het snel kunnen gaan gebruiken. Het prototype wordt als
gebruikersvriendelijk ervaren is vooral heel overzichtelijk.
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9 9. Conclusie
In dit laatste hoofdstuk wordt de probleemstelling definitief beantwoord, wordt
gereflecteerd op de belangrijkste onderzoeksbevindingen, de beperkingen van dit
onderzoek worden besproken en zullen aanbevelingen voor de praktijk en het
vervolgonderzoek worden geformuleerd.

9.1 Conclusie
In deze scriptie stond de volgende probleemstelling centraal:


Op welke wijze kan nieuwe media een effectief onderdeel zijn in een behandeling
voor overgewicht om zo binnen de behandelperiode 10% van het startgewicht
blijvend af te vallen?

Om deze vraag zijn 5 deelvragen geformuleerd, te weten:
1. Wie zijn de gebruikersgroepen?
2. Hoe ziet een behandelding voor overgewicht bij Co-eur er nu uit?
3. Hoe ziet de ideale behandeling voor overgewicht er volgens de cliënt uit?
4. Welke mogelijkheden biedt nieuwe media voor een behandeling voor overgewicht?
5. Aan welke criteria moet deze nieuwe media voldoen?
Naast de cliënten en oud cliënten van Co-eur zullen ook (een aantal) behandelaren Mijn
Co-eur gaan gebruiken, maar aan de achterkant. De behandelaren van Co-eur zijn
actieve en sociale mensen die met veel plezier de cliënten naar een beter leefpatroon
begeleiden. Cliënten zijn warme en zorgzame mensen, ze denken vaak eerst aan
anderen. Ze zijn bereid een intensief traject aan te gaan waarin ze hard aan zichzelf gaan
werken, om zo tot een verbeterd en gezond eetpatroon te komen. Co-eur biedt hiervoor
een multidisciplinaire behandeling voor. Samen met een team van warme en deskundige
behandelaren ondergaat de cliënt een intensief traject waarbij gewerkt wordt aan
verschillende disciplines. Naast een psycholoog wordt de cliënt op het gebied van
beweging ondersteunt door een fysiotherapeut en op het gebied van voeding door een
diëtist. Eens in de 3 maanden heeft de cliënt een consult met een arts. Co-eur biedt ook
digitale ondersteuning via hun Facebookvestigingsgroepen en het huidige Mijn Co-eur.
Het huidige Mijn Co-eur omvat een E-Health module, gewichtsmodule, enquêtes en
psychologische vragenlijsten, nieuws en een recepten databank.
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Over het algemeen sluit de behandeling sluit goed aan bij de wensen van de cliënt wordt
deze beoordeeld met een 7,9. Ze wensen graag wat meer digitale ondersteuning, omdat
de huidige digitale ondersteuning niet aansluit bij hun behoefte. Ze zijn op zoek naar een
digitale plek waar ze in contact kunnen komen met lotgenoten, informatie kunnen
teruglezen en bepaalde dingen kunnen bijhouden. Ook de behandelaren zien wel ruimte
voor digitalisering, mits dit niet bekend dat de werkdruk of tijd omhoog gaat. Het hele
Facebookgebeuren doen ze liever niet aan, omdat ze hun privéinformatie liever niet delen
met cliënten. Een (beveiligde) Co-eur plek zou dan een ideale oplossing zijn.
Behoefte aan meer digitale ondersteuning dus. Niet gek want dit is tegenwoordig ook niet
meer ver te zoeken. Tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken en worden
steeds vaker gebruikt om de gezondheid bij te houden. Daarnaast zijn er andere
bedrijven als Weight Watchers en Virenze die ongeveer hetzelfde doen als Co-eur, maar
daarbij (meer) digitale ondersteuning biedt.
Een behandeling bij Co-eur gaat om het veranderen van de leefstijl en verschillende
onderzoeken (Bazzano et al., 2009; Diehl, 1998; Sacher, 2010) wezen al uit dat
(fysieke)community’s zeer geschikt zijn als ondersteuning van een verandering van de
levensstijl op het gebeid van gezondheid. Een digitale community slaagt niet zomaar.
Factoren als aanmoediging van vroege participatie en interactie zijn voorbeelden van
factoren die voldoende aanwezig dienen te zijn, wilt een digitale community kunnen
slagen. En dat zijn de factoren die op dit moment missen binnen de huidige digitale
ondersteuning. Niet alleen de cliënten zijn verantwoordelijk voor de interactie en
contiuniteit van de community, Co-eur zal daar ook zijn steentje aan bij moeten dragen.
Op basis van bovenstaande inzichten kan geconcludeerd worden dat een eigen digitale
community een zeer goede toevoeging kan zijn voor een traject bij Co-eur. Dit wordt
gerealiseerd door het huidige Mijn Co-eur op de schop te nemen en uit te breiden met
onder andere een community.

9.2 Beperkingen
De grootste beperking van dit project ligt in het niet goed afkaderen van het project aan
de start van het traject. Dit heeft ertoe geleid dat het afstudeertraject tot 2 maal toe
verlengd is. Het tussentijds wegvallen van het eerste professioneel kader heeft ook voor
wat vertraging gezorgd. Wat vervolgens heeft gezorgd voor een tweede beperking: de
beschikbare tijd en professioneel advies voor de realisatie van het prototype. Daar in de
laatste fase van dit traject het professioneel kader op het gebied van de realisatie
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wegviel diende de realisatie geheel zelf uitgevoerd te worden, zonder enig technisch
referentiekader. Dit heeft er ook toe geleid dat de daadwerkelijk realisatie van Mijn Coeur nu uitgesteld is tot een later moment.

9.3 Adviezen
Het wordt aangeraden een vervolgonderzoek te doen naar de aan te bieden content per
divisie en in de community. Dit kan gedaan worden wanneer Mijn Co-eur gerealiseerd is
en klaar staat om gevuld te worden met content.
Om te zorgen dat de community gaat en blijft leven wordt er geadviseerd (een aantal)
vaste mensen op de community te zetten. Zij zullen er zorg voor dragen dat onder
andere topics juist geplaats worden en zij zullen actief moeten interacteren met de
cliënten. Een wenselijke situatie zou zijn wanneer er van elke divisie minimaal 1
behandelaar in de community zit en dagelijks actief bezig is met het geven van
bijvoorbeeld tips of het reageren op berichten van cliënten.
Het advies is om geleidelijk aan de Facebookgroepen over te hevelen naar de nieuwe
Mijn Co-eur omgeving en zo te zijner tijd de Facebookgroep op te kunnen heven. De
Facebookgroepen voldoen niet aan de wensen van de cliënt en behandelaren maken daar
liever geen gebruik van. Daarnaast zorgen de verschillende facebookgroepen voor
onnodig extra werk wanneer de dezelfde informatie in alle groepen gedeeld moet worden
en blijft informatie die wellicht voor cliënten uit andere vestigingen ook relevant is binnen
de vestigingspagina waarin dit gedeeld is.
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1010. Reflectie
Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld leidde het niet goed afkaderen van het project
tot tijdsverlies en daardoor tot 2 maal een verlenging van het afstudeertraject. Het
zorgde ook voor het verlies van het initiële professioneel kader, die wegens de
vakantieperiode niet meer als professioneel kader kon dienen.
De vertraging heeft er ook voor gezorgd dat er relatief nog maar weinig tijd over was
voor de realisatie van het prototype, waardoor het prototype niet zo uitgebreid is als in
eerste instantie gehoopt. Daarnaast konden bepaalde functionaliteiten, door het
wegvallen van het professioneel kader, niet (goed) geprogrammeerd worden. De
uiteindelijke gebruikerstesten zijn daarom ook korten en kleinschaliger dan in eerste
instantie gepland. Dat had ook te maken met de beschikbare cliënten wegens de
vakantieperiode.
Tijdens de realisatiefase is in eerste instantie de dekstop versie uitgewerkt, waarna de
mobiele en tabletversie zijn uitgewerkt. Achteraf gezien was het beter geweest om eerst
de mobiele versie uit te werken, gevolgd door de tabletversie met als laatste de
desktopversie. Dit omdat het Bootstrap framewerk mobile first is. Dat betekend dat alle
CSS-code die al eerste geschreven wordt, bedoeld is voor de mobiele versie. Door het
toevoegen van de zogenaamde media query’s kunnen de verschillende versies gestyled
worden voor een specifieke resolutie. Doordat in eerste instantie de desktopversie is
uitgewerkt diende nu veel van de CSS-code aangepast te worden, waardoor en nog wat
tijd verloren is gegaan.
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Inleiding
Dit rapport bevat de resultaten van de vooronderzoek (voorjaar 2015) en het daarbij
behorende vervolgonderzoek (begin 2016), uitgevoerd onder cliënten en behandelaren
van Co-eur. Deze onderzoeken werden uitgevoerd in het kader van het graduation
project van de opleiding Communication and Multimedia Design aan Zuyd Hogeschool te
Maastricht.
Het rapport is opgedeeld in twee delen: het eerste deel bevat de resultaten van de
cliënten van Co-eur en het tweede deel bevat de resultaten van de behandelaren van Coeur. Elk deel is vervolgens weer opgedeeld in drie delen: de cliënt/behandelaar, hun
kennis en gedrag met betrekking tot nieuwe en social media en hun houding ten opzichte
van Co-eur en de Co-eur Facebookgroepen.

Onderzoekspopulatie
De huidige cliënten en behandelaren van alle Co-eur vestigingen kwamen in aanmerking
voor deelname aan het onderzoek. Via een bericht in de Facebookgroepen van Co-eur, en
een mailing naar alle cliënten en behandelaren van Co-eur werden de mensen gevraagd
deel te nemen aan de enquête van het vooronderzoek.
Voor het vervolgonderzoek kwamen enkel de hoofdbehandelaar per divisie en een
aantal willekeurig geselecteerde actieve en oud cliënten in aanmerking voor deelname
aan het onderzoek. Via een mailing, oproep in de Facebookgroepen en inschrijflijst
konden cliënten zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek. De
hoofdbehandelaren zijn benaderd via e-mail en persoonlijke gesprekken.

Onderzoeksopzet
Voor het vooronderzoek zijn cliënten in eerste instantie via de Facebookgroepen
benaderd om een online vragenlijst in te vullen. In het bericht stond de link naar de
online vragenlijst. Op het moment van uitnodigen waren er 190 leden in beide
Facebookgroepen (Co-eur: Supportgroep en Co-eur Maastricht cliënten forum) en zijn
beide berichten in totaal 144 keer gezien.
Anderhalve week na het versturen van de eerste oproep is er een mailing gegaan
naar alle, op dat moment, actieve cliënten van Co-eur. Ten slotte is tweeënhalve week
na het versturen van de eerste oproep een herinnerings- en dankbericht in de Co-eur
Maastricht cliënten forum Facebookgroep geplaatst, welke 37 keer gezien is.
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Er is een e-mail gestuurd naar de algemene inbox van alle vestigingen met het verzoek
het bericht door te sturen naar alle behandelaren van desbetreffende vestiging. In de email stond de link naar de online vragenlijst. Tweeënhalve week na het versturen van de
eerste oproep is een herinnerings- en dankbericht naar de algemene inbox van alle
vestigingen gestuurd.

Actie

Datum

Eerste oproep Facebookgroep en mailing alle vestigingen

15-05-2015

Mailing klantenbestand Co-eur

25-05-2015

Herinnerings- en dankbericht Facebookgroep en alle vestigingen

02-06-2015

Tijdens het vooronderzoek konden de deelnemers aangeven of zij in een later stadium
wilde meewerken aan het vervolgonderzoek. Helaas bleek na controle dat geen van deze
deelnemers nog aan de criteria (huidige of toekomstige cliënt) voldeed, daar zij onlangs
hun traject hadden afgesloten. Daar het bij het vervolgonderzoek om interviews ging,
hebben 9, willekeurig gekozen, actieve cliënten van de vestigingen Maastricht en
Hoensbroek een –email ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan de interviews.
Twee weken na het versturen van de eerste e-mail is een herinnerings- en dank
e-mail gestuurd naar betreffende cliënten. Vervolgens is er een oproep in de
Facebookgroep van Maastricht en Hoensbroek geplaatst en een inschrijflijst aan 2
voedingsdeskundigen meegegeven.
In de eerste week van februari 2016 zijn 2 hoofdbehandelaren persoonlijk benaderd en 1
via e-mail, met het verzoek deel te nemen aan de interviews.

Actie

Datum

Persoonlijke benadering en e-mail hoofdbehandelaren

03-02-2016

Eerste e-mail cliënten

04-02-2016

Herinnerings- en dank e-mail en oproep Facebookgroep Maastricht
en Hoensbroek

19-02-2016
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Dataverzameling
De enquête is opgebouwd in Google Forms. Google Forms organiseert en gevisualiseerd
de respons. Alle data wordt bijgehouden in Excelsheets en gevisualiseerd in grafieken. Na
het opschonen en analyseren van de data is dit rapport opgesteld.
De interviews zijn opgenomen en later schriftelijk vastgelegd.

Responseanalyse
17 cliënten en 10 behandelaren hebben gehoor gegeven aan de eerste oproep via de
Facebookgroepen en de eerste e-mail. Echter van deze 17 cliënten, bleken er 13 geen
cliënt meer te zijn. Na het versturen van de mailing en het herinnerings- en dankbericht
hebben nog 4 behandelaren en 43 cliënten, waarvan 6 geen cliënt meer zijn, de enquête
ingevuld.

Alle 3 de hoofdbehandelaren wilden meewerken aan het onderzoek. De eerste e-mail
naar de cliënten leverde helaas geen enkele reactie op, de herinnering maar 1. De
oproep in de Maastricht Facebookgroep werd door 20 mensen bekeken, maar leverde
helaas ook geen reacties op. De oproep in de Hoensbroek Facebookgroep werd door 37
mensen bekeken en leverde, in 24 uur, 7 reacties op, waarvan er later 1 is weggevallen.
De inschrijflijst die meegegeven werd aan de diëtisten leverde 4 reacties op. Daar het
niet mogelijk bleek een fysieke afspraak te plannen, hebben deze cliënten de vragenlijst
per e-mail ontvangen. Deze cliënten hebben, ook na het versturen van de herinnering,
niet meer gereageerd. In totaal zijn er 6 interviews gehouden
De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden van de 41 cliënten die wel
nog een lopend traject hadden en de 14 behandelaren tijdens het vooronderzoek en de 6
cliënten en 3 hoofdbehandelaren tijdens het vervolgonderzoek.
Selecteer de optie die het beste bij u past.

10%

Mijn traject bij Co-eur loopt nog
antwoorden

percentage

0-3 maanden

6

10%

3-6 maanden

18

30%

6-9 maanden

7

11,7%

9-12 maanden

10

16,7%

Ik ben geen cliënt meer

19

31,7%

32%
30%
17%
11%
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1 1. De cliënt
1.1 Vooronderzoek
Wat is uw geslacht?

Man
Vrouw

antwoorden

percentage

9
32

21,9%
78,1%

22%

78%

Wat is uw Leeftijd?
23
24
26
28
29
31
32
33
34

35
37
38
39
44
45
46
47
50

Geen antwoord

15

52
54
55
57
58
59
61
62

Wat is uw huidige arbeidssituatie?

Werkzoekend
Student zonder bijbaan
Student met bijbaan
Parttime
Fulltime
Zeg ik liever niet
Anders, namelijk
WAO
AOW
Zelfstandig

10%

antwoorden

percentage

4
2
0
16
11
0
8
3
2
3

9,8%
4,9%
0%
39%
26,8%
0%
19,5%
7,3%
4,9%
7,3%

5%
19%

27%

39%
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Wat is uw beroep?

Wat is uw gezinssituatie?

Alleenstaand zonder kinderen
Alleenstaand met kinderen
Gehuwd zonder kinderen
Gehuwd met kinderen
Ongehuwd zonder kinderen
(met partner)
Ongehuwd met kinderen (met
partner)
Zeg ik liever niet

antwoorden

percentage

7
4
11
13
6

17,1%
9,8%
26,8%
31,7%
14,6%

0

0%

0

0%

14%

17%
10%

32%
27%

Wat zijn uw hobby’s?
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Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
antwoorden

percentage

Slecht
Matig
Neutraal
Goed
Uitstekend

0
14
13
13
0

0%
35%
32,5%
32,5%
0%

Geen antwoord

1

33%

35%

32%

Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen op u van toepassing zijn.
Helemaal niet
40

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Helemaal

35

35
30

24

25
20
15

11

10
5
0

3 3
0 0

Familie en
Ik heb liever
vrienden zijn
2 goede
belangrijk
vrienden dan
voor mij
een grote
vriendenkring

15
10

6 7

5
0 1

17
15

1313

2

Ik vind het
leuk om te
sporten

4 5
0

8

6

2

Anderen
Ik ben liever
komen bij mij alleen dan in
op de eerste een (grote)
plaats
groep

8

13
10
7
3

Ik houd van
aandacht
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Geef aan in hoeverre onderstaande eigenschappen u beschrijven.
Helemaal niet
0

Niet echt
6

Open

Neutraal

10

0
4

4
11

3

9

Assertief

22

11

16

2
3

7

Verlegen

10

18

3
0
1
0

Zorgzaam

0

8
2

Gevoelig

32

3

12

0

8

Optimistisch

24

10

14

9
3

12

Zwijgzaam

11

2
7

Chaotisch

Drammerig

5

1

10
9

4

13

2

10
11

7
0

13

11

6

Overtuigend

Flexibel

1

15

11

9

19

12
2

Creatief

6

6
15

12
2

Terughoudend

9

9
15

6
1

Energiek

9

10
17

4
0

Verantwoordelijk
0

Helemaal

16

9

Sociaal

Een beetje

1
4

5

7

29

10

15

20

25

30

35
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Hoe zou u uzelf omschrijven?

Hoe beschrijven andere u?

94

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

1.1.2 Nieuwe media en social media
Welke mobiele telefoon heeft u?
iPhone (4×)
iPhone 4 (3×)
iPhone 4S

HTC
HTC one
Sony
Sony Xperia Z
Sony Xperia Z3
Nokia Lumia

Geen antwoord

14

Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung

(3×)
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Diva

S3 (2×)
S3 mini
S4 (3×)
S5
Core
Core 2

Geef aan waar u uw mobiele telefoon het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.
Ik heb geen mobiele telefoon

2

Bellen

28

SMSen

14

E-mailen

14

Nieuws controleren

12

Internetten

18

Appen (Whatsapp)

31

Social Media (Facebook, Twitter etc.)

20

Spelletjes

14

Foto's/video's maken

17

Sporten

7

Anders, namelijk
(Internetbankieren)

1

0

5

10

15

20

25

30

35
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Heeft u een eigen tablet?
antwoorden

percentage

30
11

73,2%
26,8%

Ja
Nee

27%

73%

Heeft u een eigen computer/laptop?

5%

antwoorden

percentage

39
2

95,1%
4,9%

Ja
Nee

95%

Geef aan waar u uw computer/laptop het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Internetten

31

E-mailen

32

Nieuws controleren

8

Social Media (Facebook, Twitter etc.)

14

Spelletjes

12

Werk/school gerelateerd

18

Anders, namelijk

7

(Internetbankieren (3×), downloaden, Google, tekstverwerken (2×))

0

5

10

15

20

25

30

35
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Van welke social media websites maakt u gebruik?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Geen

6

Facebook

30

Twitter

4

LinkedIn

10

Google+

14

Pinterest

10

Tumblr

0

Instagram

6

Anders, namelijk

0

0

5

10

15

20

25

30

35

Geef aan waar u uw social media account(s) het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Ik heb geen social media account

7

Zelf posten

6

Delen

10

Liken

15

Kijken wat andere doen

26

Volgen/connectie maken en/of bevrienden

14

Netwerk uitbreiden

6

Anders, namelijk

3

(Chatten, hobby gerelateerd, ter ontspanning)

0

5

10

15

20

25

30

97

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan social media?
antwoorden

percentage

21
8
6
6

51,2%
19,5%
14,6%
14,6%

0-2 uur
3-5 uur
6-8 uur
> 9 uur

15%
15%

51%

19%

Hoe goed kunt u overweg met...
Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Goed

35
29

30

28
25

25

20

20
15
10

10

8

5
0

0

3

1

8

6

3

2

Computers/laptops

2

2

1

Smartphones

4

5
3

1

Tablets

Social Media

Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen op u van toepassing zijn.
Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Helemaal

17

18

15

16
13

14
12

10

10

9

10 10

12

11

10

4

8

7

8
6

13

12

5

4

4

5

2

5

8

6

5
3

2
0

0
Zonder mijn
mobiele telefoon
op zak voel ik me
naakt

Ik kan veel tijd
‘verspillen’ aan
social media

Social media is
Ik heb mijn
Ik ben altijd snel
een vorm van
mobiele telefoon op de hoogte van
sociale contacten niet per se nodig
de nieuwste
onderhouden voor
trends
mij
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1.1.3 Houding t.o.v Co-eur en de Co-eur facebookgroepen
Hoe bent u bij Co-eur terecht gekomen?

Wat was uw motivatie om een behandeling bij Co-eur te beginnen?

Wat wilt u bereikt hebben na uw traject bij Co-eur?
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Hoe tevreden bent u over…
Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Erg

N.v.t.

35

33
31

30

25

24

23

20

14

15

16

15

13

12
10

10

9

5

5
1

0

9

10

10

9

5
3

2
0

1

2

4

1

0

1

2

2 2
0

0

2
0

1

2

3

3 3

2

1

0

De informatie- De mate waarin
De
De manier van De behandeling
De
CO-EUR in zijn
verstrekking u op de hoogte vindbaarheid communiceren
bij CO-EUR
betrokkenheid
algemeen
vanuit CO-EUR
wordt
van informatie
van de
gehouden van
en
behandelaren
veranderingen mogelijkheden
of activiteiten met betrekking
tot uw
behandeling

Bent u lid van de Co-eur Facebookgroepen?

Ja, van de
vestigingsgroep
Ja, van de supportgroep
Ja, van de
vestigingsgroep en de
supportgroep
Nee, ik wist niet dat er
een Facebookpagina en
groep was
Nee, ik heb geen
Facebook
Anders, namelijk
Geen gebruik
Verschil onbekend
Nog niet
Pagina Geliked

12%

antwoorden

percentage

5

12,2%

4
4

9,8%
9,8%

17%

10%
10%

22%
29%

12

29,3%

9

22%

7
3
1
2
1

17,1%
7,4%
2,4%
4,9%
2,4%
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Wist u dat bepaalde informatie als recepten in de Facebookgroep te vinden zijn?

Ja
Nee
Geen antwoord

antwoorden

percentage

18
22

45%
55%

45%
55%

1

Zijn er dingen die uw traject bij Co-eur gemakkelijker zouden kunnen maken?

Nee
Ja, namelijk

antwoorden

percentage

23
18

56,1%
43,9%

44%
56%
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Welk cijfer zou de behandeling bij Co-eur geven?
18

17

16
14
12

11

10
8
6

5

4
2
0

2

2

5

6

2

1
0

0

1

2

0

3

4

7

8

9

10

Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Erg vriendelijk personeel. Het voelt alsof
iedereen met mij begaan is en dat

versterkt mijn motivatie.

Ik heb nog steeds geen afspraken
kunnen maken, terwijl ik al een
maand ingeschreven sta. Of ze bellen
op een tijd dat ik aangeven heb dat ik aan
het werk ben, of ze bellen maar 1 keer op
een dag. Ik kan onmogelijk mijn tel/mob
24 uur per dag bij me hebben. Ze hebben 2
keer geprobeerd mij te bellen. De eerste
keer was ik aan het rijden (mag geen tel
opnemen) en de 2de keer hebben ze mij
gebeld op een tijdstip dat ik aangegeven
heb dat ik aan het werk ben. Ik ben hier
echt boos over alsof jullie mijn

klachten niet serieus nemen.
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Zit nog in de beginfase en vind het allemaal
nog vaag en onduidelijk. Sneller
afspraken inplannen zou mijn onvrede echt
verbeteren. Bijvoorbeeld op Mijn Co-eur de
mogelijkheid bieden afspraken in te

plannen e.d.

Meer aandacht voor nazorg is nodig.
Ingevuld bij andere enquête.

Ik heb geen facebook en weet nu niet
hoe ik via de website toch in de

beveiligde omgeving kan komen om
extra info te krijgen over bijvoorbeeld mijn
eigen gegevens en recepten.

Mijn Co-eur als app op mijn telefoon
of tablet zodat dit meer gebruikt gaat
worden.

Ik mis de kookworkshop als deze
workshop om 19.00 uur zou zijn was de

respons naar mijn mening veel beter.
Vroeger was het verzetten van een

afspraak heel makkelijk nu is dat een
complete ramp, heeft me laatst bijna 4
dagen gekost om dit te doen.

Op het gebied van communiceren kan
Co-eur nog veel leren.

Ik vind het allemaal maar langzaam gaan.
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Vaste medewerkers.
Onder tussen al in iedere discipline minimaal
3x gewijzigd van medewerker.

Recepten beter en gestructureerd
kunnen vinden (app?).
Betere structuur binnen de
organisatie.
Op dit moment werkt maar 1 afdeling goed
en dat is de financiële administratie. Het
moment dat er volgens hun een afspraak
staat en je er niet bent mag je 2 dagen later
wel geteld €40 neertellen. Terwijl ze alsnog
je consult declareren bij de
ziektekostenverzekering.

Afspraken beter plannen.
Op dit moment heb ik pas 1x mijn diëtiste
gezien op 8 maanden tijd.

Betere en gevarieerde
sportactiviteiten voor jongeren denk
aan zaalsporten.

Woorden nakomen van de
informatieavond. Dus op maat van de
cliënt gaan werken.

Ik ben bij Co-eur echt serieus

genomen. Heb mijn probleem meerdere
keren voorgelegd bij verschillende artsen en
deze hebben het niet serieus genomen.
Op de informatieavond had ik al beslist
dat ik met Co-eur aan de slag wilde gaan.
Ben dan ook heel erg blij met het

serieus genomen worden door al het
personeel van Co-eur in Vught en heb nu al
een veel zonniger leven gekregen.
Er zou voor mij wel meer aandacht
mogen zijn voor jullie in de media.
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Ik ben nog niet zo lang bezig bij Co-eur, dus mijn cijfer voor de
behandeling zegt niet zoveel. Maar het zegt alles over de beginfase bij
Co-eur en die kan naar mijn mening stukken beter. Dit zijn mijn
verbeterpunten:


Zorg voor bekwame mensen op de afdeling planning.
Ik ben 2 maanden na aanmelding één keer gebeld door de
afdeling planning. Er werden lukraak wat afspraken ingepland,
voor de rest van de afspraken zou ze me een aantal data mailen.
Waar welke afspraak voor was mocht ik haar niet vragen, dat
hoorde ik later nog wel. Ik heb echter nooit meer iets van ze
gehoord. Ik heb dit een aantal keer aangegeven bij de receptie en
de psycholoog en die hebben uiteindelijk alles maar voor me
ingepland. Verder heb ik de planner die ik aan de telefoon had, er
meerdere keren op moeten wijzen dat ze in het verleden aan het
plannen was (het was eind april en ze plande afspraken voor me
in voor maart en begin april?!)



Wees eerlijk over de wachttijd tussen aanmelding en
de start van de behandeling. Bij mij zat daar 2 maanden
tussen, terwijl er tijdens de infoavond werd verteld dat er nergens
geen wachttijd was. Nu is 2 maanden niet lang, maar ik had het
graag van tevoren geweten. (I.p.v. iedere week bellen of ze me
niet vergeten zijn)



Verplaats de groepsbijeenkomsten naar een normaal
tijdstip, dus voor of na het avondeten, niet tijdens!



Verder zou het mij enorm hebben geholpen als ik de
HIP!-map wat eerder had gekregen (dus meteen na de
intake, als je bent goedgekeurd) Er was voor mij veel onduidelijk,
wat voor de nodige frustratie en onzekerheid heeft gezorgd.

De schoonheidsfoutjes moeten eruit.

Zit nog in de beginfase en vind het allemaal nog
vaag en onduidelijk. Sneller afspraken

inplannen zou mijn onvrede echt verbeteren.
Bijvoorbeeld op Mijn Co-eur de mogelijkheid
bieden afspraken in te plannen e.d.
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1.2 Vervolgonderzoek
Wegens privacy redenen zijn de namen gefingeerd.

Denise Meesters 22-02-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Heel positief. Het stukje psychologie is heel goed om erbij te hebben. In mijn geval
was het hard nodig. Wat ik erg leuk vind zijn de groepsmodules, die motiveren en
stimuleren heel erg.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Ik vind het allemaal nog onoverzichtelijk. Ik heb geprobeerd er wat recepten vanaf te
halen, maar dat gaat nogal omslachtig. Er is geen zoekfunctie dus alle recepten moet
doorgebladerd worden om te kijken of er iets leuks tussen zit. Ik zelf ben vreselijk
Facebookverslaafd. Ik vind het jammer dat Mijn Co-eur en de Facebookgroep stil
staan, er gebeurt maar weinig. Toen ik me daarvoor aanmeldde had ik daar hoge
verwachtingen van. Ik dacht dat wordt heel gezellig, maar dat valt tegen.
3. Zijn er dingen waarvan u zegt dit zou ik graag anders zien?
Het plannen van afspraken zou echt anders kunnen. Op dit moment duurt het zo
lang, soms sta je langer dan 10 minuten aan de receptie of hang je een half uur aan
de telefoon. Dat kan natuurlijk ook aan het programma liggen maar soms zitten er
ook mensen waarvan ik denk dat ze beter wat anders kunnen gaan doen. Het
plannen van de HIP! afspraken ging ook onhandig. Eerste werden alle afspraken van
bijvoorbeeld psychologie gepland, vervolgens konden we weer terug naar de eerste
week om alle afspraken voor een andere divisie in te plannen. Die moesten
vervolgens weer een beetje aansluiten op de andere afspraken van andere divisies
want het traject moet wel gelijk blijven lopen. Plan bijvoorbeeld per week de
afspraken van alle divisies achter elkaar zodat ze goed aansluiten en in de agenda
passen. Ik ben altijd al groot voorstander van mensen die zelf initiatief nemen. Als je
zelf in de agenda van de behandelaar zou kunnen kijken wanneer je plaats hebt en
zelf een afspraak kunt inplannen, dat zou ideaal zijn.
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4. In hoeverre denkt u dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
uw traject?
Ik had het heel hoog ingeschat, maar dat valt wel tegen. Ik had bijvoorbeeld een
soort forum met lotgenoten verwacht. Ik denk dat als dit aangeboden zou worden
mij dit goed zou ondersteunen tijdens mijn traject.
5. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
Eigenlijk niets. Ik begrijp dat er een heleboel dingen via E-Learning gebeuren, dat
vind ik een gemis en jammer. Juist de fysieke (groeps)bijeenkomsten helpen goed.
Bepaalde opdrachten, zoals het eetdagboek, of achtergrondinformatie zou wel
gedigitaliseerd kunnen worden. Vooral in de HIP! fase heb je toch een heleboel
opdrachten gehad, het beschrijven van de doelen en het opstellen van plannen, dat
had ook allemaal digitaal gekund. Dan zit het ook in je dossier en kun je dat zelf
weer wat makkelijker terugpakken. Die klapper ligt me toch eigenlijk overal in de
weg thuis. Ik merk dat ik tegenwoordig veel, of bijna alles, digitaal doe, ik doe
eigenlijk nog maar heel weinig op papier. Als ik dan toch de computer al aan heb dan
kijk ook nog wel even op Mijn Co-eur.
6. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Ideaal.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Ook ideaal, dat vind ik echt een crime die afspraken elke keer. Het plannen van
een afspraak duurt zo lang, soms sta ik 10 minuten om een afspraak te plannen
of hang ik een half uur aan de telefoon. Dat moet anders kunnen, als dat
gedigitaliseerd kan worden, zodat ik dat eventueel zelf kan aanklikken zou dat een
perfecte oplossing kunnen zijn.
c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Ideaal.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Het zou heel handig zijn. Ik weet dat ik het nu in de klapper kan opzoeken, maar
dat is toch minder gemakkelijk dan op de computer.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Fijn.
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f.

Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Dat zou ik heel prettig vinden. Ik heb nu toch nog altijd het gevoel dat als het op
Facebook een besloten groep is, dat anderen toch stiekem kunnen meelezen. Ik
denk dat meer mensen dat gevoel hebben. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen die
bij mij in de groep zaten zo heel open waren, maar die worden geen lid van de
Facebookgroep terwijl ze wel graag op Facebook zitten. Of mensen die geen
Facebookaccount hebben, die missen de informatie die via de groepen gedeeld
worden. Ik heb in een hele andere setting hele leuke ervaringen van een forum
met lotgenoten. Door dat forum met lotgenoten zaten we met een klein groepje
bij elkaar en dat werkte heel goed. Ik ben echt wel een forum mens, als ik ergens
hulp bij nodig heb duik ik eerst de fora in voordat ik begin met vragen stellen. Ik
ben er echt voor. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar helemaal
niets mee hebben, maar die kom je dan niet tegen in het forum.

7. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
De dingen die al besproken zijn, verder zou ik het niet weten.
8. Hoe staat u tegenover een besloten, gedeelde Facebookgroep waarin
cliënten van alle vestigingen zitten?
Dat zou voor mij niets uitmaken. Als je het bijvoorbeeld hebt over een oproep om te
gaan wandelen, zijn er vast ook mensen uit Hoensbroek die naar Maastricht komen
of andersom. Als die oproep alleen in de Hoensbroekgroep gepost wordt missen de
cliënten uit andere vestigingen deze oproep.
9. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
Een 8 en ik zou de behandeling zeker aanbevelen aan anderen.
10. Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Nee alles is besproken. Ik hoop wel dat de Facebookgroep wat meer gaat leven,
maar toch gaat mijn grote voorkeur uit naar een Mijn Co-eur forum.
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Sharon Paulissen 23-02-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Ik ervaar hem als heel positief, ik ben echt heel tevreden en het biedt me ook wat ik
ervan verwacht had.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Ik maak er maar weinig gebruik van, omdat je er maar weinig mee kunt. Je kunt er
een testje invullen maar veel dingen zijn nog niet gedigitaliseerd. Ik had in elk geval
verwacht dat Mijn Co-eur een digitaal eetdagboek zou bieden.
3. Zijn er dingen waarvan u zegt dit zou ik graag anders zien?
Het plannen van de afspraken.
4. In hoeverre denkt u dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
uw traject?
Zoals ik al aangaf zou het voedingsdagboek digitaal aangeboden kunnen worden en
ik zou het ideaal vinden als je via Mijn Co-eur je afspraken kan verzetten, gewoon
rechtstreeks in de agenda.
5. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
Ik denk dat het heel leuk zou zijn als er een soort forum zou zijn. Wat nu op
Facebook gedaan wordt dat dat rechtstreeks op Mijn Co-eur zou zitten. En misschien
meer informatie over de medewerkers, zodat je ook weet wie hier werkt. Sowieso
ook de informatie uit de HIP! klapper, ik heb hem nu nog amper open. Dat vind ik
dan toch niet meer zo van deze tijd.
6. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Dat zou voor mij een stuk makkelijker zijn.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Dat zou fijn zijn, maar het zelf kunnen inplannen en verzetten zou helemaal een
luxe zijn.
c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Ja handig, sowieso vind ik dat je weinig over voeding terugvindt in Mijn Co-eur.
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d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Ja lijkt me handig.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Ja handig, het zou het ideaalste zijn als je behandelaren daar ook inzicht in
hebben.
f.

Berichten kunt sturen naar uw behandelaar?
Op een gegeven moment regel je toch alles met je behandelaar. Ik mail gewoon
rechtstreeks naar de behandelaar, maar daarvoor moet je elkaar wel al een keer
gezien hebben en het e-mailadres van elkaar hebben. In begin ontving ik een mail
van een behandelaar en kon ik me even niet meer voor halen welke behandelaar
het was. Het zou prettig zijn als dat inderdaad via Mijn Co-eur kan.

g. Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Ik zou het juist fijn vinden als er ook behandelaren in zo’n groep zitten zodat je
ook weet dat het goed zit en niet dat er iemand zit die bijvoorbeeld onzin
verkondigd.
7. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
Als de behandeling straks is afgelopen zou ik het heel fijn vinden als er via Mijn Coeur een soort nazorg geboden wordt. Wat doe je als je volledig mis gaat en het niet
meer op de rit krijgt? Dat je na je traject nog contact kunt opnemen of wat dingen
kunt nalezen.
8. Hoe staat u tegenover een besloten, gedeelde Facebookgroep waarin
cliënten van alle vestigingen zitten?
Het zou een verbetering zijn want waarom moeten er verschillende Facebookgroepen
zijn voor de verschillende vestigingen? Ik ken hier ook niemand, dus mij maakt het
niet uit of er ook cliënten uit Maastricht of Den Bosch in zitten.
9. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
Dat vind ik heel gemeen wat er is een stuk wat heel goed en een stuk wat heel slecht
gaat. Als ik dan eerlijk ben zou ik de gehele behandeling een 6 geven, puur door het
stuk wat slecht geregeld is. De planning en financiën zorgen ervoor dat de totale
behandeling nu een lager punt krijgen. En dat is zonde want de mensen die hier
werken, de mensen die me behandelen geef ik een dikke 9.
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10. Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Ik vind het al heel fijn dat jullie aan het kijken zijn wat er allemaal gedigitaliseerd
kan worden, want ik vind het voor deze tijd eigenlijk een beetje zielig. Ik kom uit de
digitale wereld dus ik ben misschien wat kritischer dan andere. Daarnaast zou de
informatie vooraf eens goed gecheckt moeten worden. Ik schijn niet de enige te zijn
met deze problemen en het zou gewoon fijn zijn als je weet waar je aan toe bent
voordat je start.
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Erica de Boer 23-02-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Voor mij is deze behandeling super, het gaat heel goed. Ik heb heel veel aan de
psychologische gesprekken gehad, er is echt een knop bij me omgegaan. Eigenlijk
alle groepen waar ik bij ben geweest. De multidisciplinaire aanpak werkt voor mij
goed.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Af en toe kijk ik weleens op Mijn Co-eur naar de recepten en de psychologische
vragenlijsten. Ik vind het soms lastig te gebruiken, ik weet vaker niet waar ik
bepaalde informatie kan vinden.
3. Zijn er dingen waarvan u zegt dit zou ik graag anders zien?
Ja de planning, in het begin was dat een fiasco. Het gaat nu wel goed.
4. In hoeverre denkt u dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
uw traject?
Ik denk dat ik vooral na mijn traject er veel aan zou kunnen hebben. Je bent toch
een beetje bang na het traject, hoe gaat het nu verder. Recepten, tips, informatie
over eventueel terugvallen of de mogelijkheid tot het plannen van een (kort) gesprek
met de oude behandelaar zou handig zijn.
5. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
Ik denk dat de voedingsmodule vooral gedigitaliseerd kan worden, recepten/tips etc.
6. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Ja goed.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Dat zou heel fijn zijn en misschien een overzicht van wat je voor de afspraak zou
moeten doen zodat je precies weet welke opdrachten je gedaan moet hebben.
Zelf regelen van afspraken zou ook handig zijn. Soms moet ik 3 keer per dag bij
Co-eur zijn maar dan zit er zo’n 2 uur tussen de afspraken.
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c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Ja dat zou ook heel fijn zijn.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Ik zou het niet prettig vinden als deze informatie dan alleen via Mijn Co-eur wordt
aangeboden, maar het is wel fijn als je het naderhand nog allemaal kunt
nazoeken.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Dat zou fijn zijn
f.

Berichten kunt sturen naar uw behandelaar?
Buiten de contacturen mail ik weleens met een behandelaar, als dit in Mijn Co-eur
zou zitten zou ik er wel gebruik van maken.

g. Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Er wordt nu niet zoveel gepost op Facebook, als daar een vervanger van zou zijn
zou dat wel fijn zijn.
7. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
Bovengenoemde
8. Hoe staat u tegenover een besloten, gedeelde Facebookgroep waarin
cliënten van alle vestigingen zitten?
Ik zou het wel fijn vinden.
9. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
Op het moment een 9.
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Jolanda Smeets 24 -02-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Ik vond het een hele positieve ervaring. Het is ook een tijdje wat minder goed
gegaan maar dat kwam eigenlijk door de hele vele wisselingen van mensen die weg
moesten door de overname. Het multidisciplinaire team vond ik heel goed. Ik heb
heel veel steun gehad aan de psycholoog. Zij moest op een gegeven moment ook
weg. Ik was blij dat we het zware werk achter de rug hadden toen zij weg moest en
dat ik alleen maar de afbouw met de nieuwe psycholoog hoefde te bespreken. Ik heb
heel veel in mijn hoofd kunnen opruimen, dat scheelde ook. Er waren nog wat restje
die weg moesten en daar ben ik positief uit gekomen. Wat betreft de voeding, dat
wist ik eigenlijk allemaal wel. Maar hoe je het dan moet toepassen, dat heb ik hier
ook geleerd. Ik sta echt achter de formule.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Ik heb tijdens mijn traject weleens ingelogd op Mijn Co-eur, maar ik heb er niets
meer gedaan. Er waren toen eigenlijk ook maar weinig mensen op, het leefde niet. Ik
denk dat je daar een beetje een boost in moet geven. Het zou fijn zijn als oud
cliënten ook nog steeds erop kunnen om vragen te stellen. Het kan helpen bij het
afbouwen en het loslaten van het traject. Ik mag wel op hermetingen komen, maar
als ik wat ben bij gekomen ga ik toch niet. Het is jezelf wel voor de gek houden,
maar toch. Een terugkomuurtje 2 keer per jaar of eens in de 4 maanden, dat mis ik
wel.
3. Zijn er dingen waarvan u zegt dit zou ik graag anders zien?
Nee eigenlijk niet. Bij de psycholoog ging het goed, ook de dagboekjes invullen. De
gesprekken vond ik goed onderbouwd. Bij bewegen wilde ik van alles wat proberen
en dat heb ik ook kunnen doen. Het vele wisselen van behandelaren was niet fijn,
dat werkt niet.
4. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
Eigenlijk het voedingstraject. Aan elke bijeenkomst heb je wat, maar er waren ook
weleens bijeenkomsten die wat minder waren. De informatie die daar dan verteld
wordt kan ook digitaal geleverd worden. De kookworkshop en het bezoek aan de
winkel was voor mij fijn en een openbaring, die zou ik niet digitaliseren. Ik vind als je
aan het traject begint, moet je ook naar de kookworkshop komen. Laat de cliënten
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een datum invullen waarin ze kunnen komen, maar geef ze niet meer de keuze of ze
hem wel of niet willen volgen. Mensen haken vlug al, vooral als ze het druk hebben.
5. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Ja lijkt me handig want het was ook altijd zo’n gedoe om al die blaadjes te
kopiëren.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Voor mij zou dat niet veel uitmaken, maar ik werk niet, mijn traject was in feite
mijn baan.
c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Ja dan kun je actief meedoen.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Dat zou wel fijn zijn. Ik heb de klapper wel nog, maar ik heb er niet meer in
gekeken. Ik denk dat als ik over 3 maanden de kast ga opruimen ik de klapper
weggooi.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Dat zou ik wel doen, absoluut. Dan heb je alles bij elkaar.
f.

Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Als het eenmaal bekend is, haal je daar steun en ideeën uit.

6. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
Sportadviezen, het opstarten van het traject, tips.
7. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
8,5, de reorganisatie zorgde voor wat onrust, als dat niet was geweest was het een 9
geweest.
8. Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Het lijkt me een goed idee om de cliënten elke sportmogelijkheid te laten beleven,
zonder dat je meteen moet zeggen dat je die sport wil doen. Ik had best wel graag
willen weten hoe dat buitensporten ging, ik durfde me niet op te geven omdat ik
dacht dat kan ik nooit. In het begin tijdens de HIP! hebben we een avond Nordic
Walken gedaan. Dan proef je wel dingen, wat je niet weet daar begin je niet aan.
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Om meer aandacht te trekken kun je op social media soms een ander beeld
gebruiken. Heel lang is steeds hetzelfde plaatje op Facebook langsgekomen, altijd
dat meisje met die leuke krullen. Laatst was er een ander plaatje met andere tekst,
dat trok meteen mijn aandacht. Als het altijd hetzelfde is, reageer je daar niet meer
op. Maak gebruik van nieuwtjes via Facebook. Zoals die plaatjes van verschillende
voedingssoorten vergeleken met suikerklontjes, maar geef dan wel een alternatief.
Als je zegt dit potje pastasaus is niet goed vanwege de suiker, geef dan meteen een
alternatief recept. Of maak een leuke foto van kannen water met fruit of
komkommer. We weten eigenlijk wel wat wel en niet mag maar weten vaak niet
goed hoe het anders kan. Ik zou dit dan wel op de Facebookpagina zetten, en niet in
de besloten groep, dan zien mensen het en komen er misschien meer mensen naar
Co-eur. Mijn Facebookvrienden moeten dat bijvoorbeeld ook kunnen zien.
Co-eur heeft nooit vergeleken willen worden met Weight Watchers, want dat was een
dieetclub en dat is Co-eur niet. Maar de aanpak van Weight Watchers is wel goed. Je
bent op internet actief bezig met het bijhouden van het gewicht en kijken naar
recepten. Nu tellen ze volgens mij alleen nog maar groene producten die hier bij Coeur al aan de cliënten meegeven. Maar met het promoten heeft Weight Watchers het
voordeel. De voedingsbegeleider bij Weight Watchers deed vaker thuis gerechtjes
bereiden en nam die dan mee om te laten proeven. Dat zou hier bij Co-eur bij de
voedingsavonden ook kunnen. Bij de laatste voedingsavond hier bij Co-eur hadden
we afgesproken om lekker hapjes te maken en mee te nemen, dat maakt het dan
ook zo gezellig.
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Aaron Bakker 25-02-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Mijn behandeling is nu bijna 2 jaar afgelopen, maar hij was goed. Ik heb de 10% die
als doel werd gesteld ruim gehaald, dus dat was heel goed. Op mijn top heb ik 19
kilo eraf weten te krijgen, dus dat was heel geslaagd.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Ik heb tijdens mijn behandeling wel inloggegevens gehad van Mijn Co-eur, maar ik
heb er eigenlijk maar weinig gebruik van gemaakt. Ik had er op dat moment niet
zoveel aan, er was toen nog niet zoveel. Wat recepten en tips, maar dat waren dan
precies dezelfde tips die ik tijdens het traject al eens had gehad.
3. In hoeverre denkt u dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
uw traject?
Ik denk dat als Mijn Co-eur uitgebreider was geweest tijdens mijn traject dat ik er
dan meer aan had gehad. Wat ik vooral miste is een stukje persoonlijk gedeelte, dat
je je traject kunt volgen, misschien je afspraken kunt inzien, het voedingsschema
was wel handig geweest als dat erin stond. Het staat wel in de klapper, maar waar
ligt die klapper nou weer, dan moet je het weer gaan zoeken en dat is dan toch weer
net te veel moeite. Je denkt wel dat je je nog goed aan je voedingsprogramma
houdt, maar eigenlijk kijk je er te weinig naar terug of bijvoorbeeld het gewicht van
de macaroni nog klopt. Dat is wel jammer. Tegenwoordig zit toch wel iedereen
achter een computer, tablet of mobiel. Dus als je dat schema kunt oproepen via een
appje of inloggegevens is dat wel makkelijker.
4. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
Zoals ik al zei, inzicht in het traject, de afspraken, bloeduitslagen, voedingsschema,
overzicht van sportgroepen. Sommige opdrachten zijn misschien beter als je die juist
niet achter de computer doet, maar er bewust meer bezig bent en ook even nadenkt.
Mensen hebben misschien al gauw de neiging als ze achter de computer zitten ik doe
dat vlug even afratelen.
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5. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Het had iets makkelijker kunnen zijn, het huiswerk vond ik wel meevallen. Het
was voor mij geen belemmering om het op dat moment op het blaadje bij te
houden. Ik denk dat het niet veel verschil maakt of jet het op een blaadje of
achter je pc maakt. Het is natuurlijk wel wat makkelijk als je even op je telefoon
kunt bijhouden wat je op dat moment gegeten of gedronken hebt. Je loopt anders
toch elke keer met een briefje rond en als je dan wat gedronken had schreef je
het op. Maar als je het briefje vergeten was wist je later soms niet meer wat je
allemaal gehad had. Als je dat dan terplekke kunt invullen zou wel makkelijker
zijn. Je zou bijvoorbeeld dan ook dingen al klaar kunnen zetten zodat mensen het
alleen maar hoeven aan te vinken.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Ja, het is wel handig als je een soort van agenda hebt. Je zou bijvoorbeeld een
reminder in de agenda kunnen zetten voor het huiswerk en afspraken. Ook al is je
traject gedaan zouden bijvoorbeeld de sportreminders je toch kunnen blijven
helpen.
c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Dat zou ik wel goed vinden. Je komt soms wel recepten tegen, dat je denkt van
dat klinkt lekker maar past dat wel binnen mijn voedingsschema. Het is wel
handig om dat soort informatie te kunnen uitwisselen. Maarja als ik een lekker
recept zie dan wil ik dat meestal dezelfde dag nog maken en als ik dan eerst op
antwoord van de voedingsdeskundige moet wachten dan weet ik niet of dat gaat
helpen. Het zou wel kunnen helpen als je op recepten kunt reageren.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Dat zou wel handig zijn als dat erin staat. Je krijgt dat nu wel in een klapper maar
ik merk dat dat toch ergens in de kast verdwijnt. Je moet er wel initiatief voor
nemen, maar misschien is het makkelijker kun inloggen en even kunt terugkijken.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Handig. Maar bijvoorbeeld dan ook de bloeduitslagen, als je ze vraagt krijg je ze
wel mee van de dokter. Als het via Mijn Co-eur beschikbaar was dan had je ook
aan de hand van de bloeduitslagen kunnen zien wat er gebeurt met het bloed.
f.

Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Ja goed idee.
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6. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
Ik mis nu wel die stok achter de deur, dat hadden wel van tevoren ingeschat. Dat
was mijn angst en die is helaas ook wel een beetje uitgekomen. Ik ben nu wel weer
bezig om dat terug op de rails te krijgen. Maar misschien had ik dat wel kunnen
voorkomen als ik dan meer ondersteuning vanuit Mijn Co-eur had kunnen krijgen. Of
het gebruik van Twitter of Facebook ik denk dat daar ook heel veel mogelijkheden in
zitten. Ik denk dat er wel ruimte voor verbetering inzit, zeker. Inzicht in de
voortgang van de psychologische testen zou ook handig zijn, dat je kunt zien of er
iets veranderd. Je krijgt het wel als het vraagt. Als je het niet vraagt krijg je het niet
automatisch. Het zou wel helpen als dat daar terug kunt zoeken.
7. Hoe staat u tegenover een besloten, gedeelde Facebookgroep waarin
cliënten van alle vestigingen zitten?
Dat zou wel beter en efficiënter zijn, ik denk dat het voor de tips of recepten het
helemaal niet uitmaakt in welke vestiging je zit. Cliënten vinden zich wel via de
sessies of de sportactiviteiten. De Facebookgroep zou kunnen ondersteunen in het
vinden van bestaande sportgroepen en dan maakt het niet uit in welke vestiging je
zit, je slaat het wel over als jet niet voor jou van toepassing is.
8. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
Een dikke voldoende, een 8 of 9. De sessie met de psycholoog hebben me erg
geholpen, natuurlijk de andere disciplines ook, maar daar heb ik wel het meeste aan
gehad heb.
9.

Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
De Facebookpagina die er nu is, daar zie ik ook maar weinig in gebeuren. Er komen
af en toe weleens berichten van nieuwe cliënten die zeggen dat ze zijn begonnen en
vragen om tips, maar daar komen eigenlijk ook maar weinig reacties op. Ik mis daar
ook dingen als menu’s, tips, wist-u-datjes of feiten. Ik denk dat dat het wel wat
leuke en efficiënter zou maken.
Misschien kan Co-eur iets gaan doen met het gebruik van Twitter, of Whatsapp
groepen. Dat is misschien makkelijker voor het gebruik en het delen of vragen van
informatie. Ik denk dat dat even iets gemakkelijker is dan een Facebook of Mijn Coeur.
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Daisy Jacobs 01-03-2016
1. Hoe kijkt u tegen uw behandeling aan?
Positief, heb veel geleerd en handvaten gekregen waardoor je dingen munt
aanpassen. Ik heb veel over mezelf geleerd, vooral door de psychologie. Ik ben
achter dingen gekomen waardoor ik mezelf eigenlijk blokkeer. Ik ontbeet nooit, dat
heb ik hier ook wel geleerd.
2. Wat is uw mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Tijdens mijn traject heb ik eigenlijk geen gebruik van Mijn Co-eur gemaakt. Ik heb
weleens via internet een sportafspraak moeten maken, maar dat was niet via Mijn
Co-eur. Het is me ook niet echt duidelijk wat je daarmee kan.
3. Zijn er dingen waarvan u zegt dit zou ik graag anders zien?
Bij Co-eur wordt alleen de buikomvang gemeten, terwijl waar ik doe sporten doen ze
ook de been-, arm- en borstomvang meten. Dat had ik hier ook wel prettig
gevonden, want bij mijn buik val ik heel slecht af terwijl de rest wel afvalt. Ik ben
dan bijvoorbeeld maar 1 cm bij mijn buik afgevallen, maar dan wel bijvoorbeeld 3
cm bij de bovenbenen afgevallen. Dat voelt dan gelijk veel positiever, dan alleen die
1 cm bij de buik. Je raakt er meer gemotiveerd door als je meer centimeters kwijt
bent.
4. In hoeverre denkt u dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
uw traject?
Als cliënten in een groep bij elkaar kunnen zitten, dat je elkaar kunt ondersteunen en
helpen. Ik denk dat dat wel heel prettig kan zijn.
5. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens u
wellicht gedigitaliseerd worden?
De psychologische vragenlijsten die aan het begin van het traject ingevuld moeten
worden, waardoor je hier 2 uur moet zitten. Het is af en toe uren die je hier naartoe
moet, zeker als je een stukje moet reizen. Het is een intensief traject waarnaast je
nog werkt en je gezin moet onderhouden. Als je dan wat dingen thuis zou kunnen
doen, dat zou toch behoorlijk schelen.
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6. Wat zou u ervan vinden als u via Mijn Co-eur:
a. Uw huiswerk kunt indienen?
Dat had ik wel fijn gevonden.
b. Uw agenda/afspraken kunt inzien?
Dat zou ook heel fijn zijn als dat online was, soms wist je niet meer of je nu wel of
geen afspraak had. Op een gegeven moment had je zoveel afspraken dat je niet
meer wist of het nog wel klopte. Als je dat dan had kunnen nakijken was dat heel
prettig geweest. Ik denk dat het veel praktischer is als je via Mijn Co-eur kunt
kijken wat vrij is en daar gewoon kunt inplannen.
c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunt sturen?
Dat zou ook wel handig zijn.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunt terugvinden en
raadplegen?
Wel online beschikbaar maken, maar ik zou niet helemaal van het papier en de
klappers af gaan. Het is toch wel prettig om het bij je hebben en fysiek in je
handen te hebben. Ik denk dat je er toch iets bewuster mee bezig bent wanneer
je het in de klapper opzoekt. Het is wel handig als je onderweg bent om het dan
even snel na te kunnen checken.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunt bijgehouden (denk bijvoorbeeld
aan gewicht)?
Heel graag, dan kun je ook thuis dingen laten zien. Nu moet het zelf opschrijven
en onthouden.
f.

Berichten kunt sturen naar uw behandelaar?
Ik mailde af en toe weleens met behandelaren buiten de contacturen. De mail
vind ik wat dat betreft dan net zo goed, dus ik weet niet of ik er gebruik van zou
maken.

g. Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Ik denk dat dat wel prettig is. Daar zou ik zelfs nu, na mijn traject wat aan
hebben. Ik heb mijn traject dan wel afgesloten en ben tot nu toe stabiel gebleven,
maar het is toch handig als je nog tips of iets dergelijks krijgt waardoor je toch
nog iets meer kwijtraakt.
7. Wat zou u graag terugzien in Mijn Co-eur?
Ik zou nu niet 1, 2, 3 iets kunnen opnoemen.
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8. Hoe staat u tegenover een besloten, gedeelde Facebookgroep waarin
cliënten van alle vestigingen zitten?
Ik zou daar geen problemen mee hebben. Je zit toch allemaal in hetzelfde traject, we
lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. Of je nu in Utrecht of Kerkrade woont,
maakt dan niet uit.
9. Welk cijfer zou u de behandeling bij Co-eur geven?
7,5 en zou hem zeker aanraden aan andere. Het is alleen enorm arbeidsintensief en
dat kan wel wat beter van tevoren gecommuniceerd worden.
10. Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Nee alles is besproken
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2 2. De behandelaar
2.1 Vooronderzoek
Wat is uw geslacht?

Man
Vrouw

antwoorden

percentage

4
10

28,6%
71,4%

29%

71%

Wat is uw Leeftijd?
22
27
28
28
28

29
30
30
34
34

35
36
37
60

Bij welke divisie bent u werkzaam?

7%
7%

Bewegen
Somatiek
Psychologie
Voeding

antwoorden

percentage

1
1
10
2

7,1%
7,2%
71,4%
14,3%

14%

72%
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Bij welke vestiging bent u werkzaam?
antwoorden

percentage

4
6
4
0

28,6%
42,8%
28,6%
0%

Maastricht
Hoensbroek
Vught
Nieuwegein

29%

28%

43%

Hoelang bent u al werkzaam bij Co-eur?
0,5 jaar
0,5 jaar
1,5 jaar
2 jaar
2,5 jaar

2,5 jaar
3,5 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar, 4 maanden

4,5 jaar
4,5 jaar
6,5 jaar
7 jaar

Wat is uw gezinssituatie?

Alleenstaand zonder kinderen
Alleenstaand met kinderen
Gehuwd zonder kinderen
Gehuwd met kinderen
Ongehuwd zonder kinderen
(met partner)
Ongehuwd met kinderen (met
partner)
Zeg ik liever niet

antwoorden

percentage

3
0
1
3
5

21,4%
0%
7,2%
21,4%
35,7%

2

14,3%

0

0%

22%
36%

21%
14%

7%

Wat zijn uw hobby’s?
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Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen op u van toepassing zijn.
Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Helemaal

14
12

12

11

10
8

8

7

6

5
4

4

3

0

3

2

2

3

3

2
1

0 0 0

5 5
4

0 0 0

Familie en
Ik heb liever
vrienden zijn
2 goede
belangrijk
vrienden dan
voor mij
een grote
vriendenkring

0

Ik vind het
leuk om te
sporten

2
1

1
0

1

1

0

Anderen
Ik ben liever
komen bij mij alleen dan in
op de eerste een (grote)
plaats
groep

Ik houd van
aandacht
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Geef aan in hoeverre onderstaande eigenschappen u beschrijven.
Helemaal niet
0

1

Open

Niet echt

Neutraal

Een beetje

2

7

4
0
0

Sociaal

0
5

0

1

Assertief

9

2

8

3
0

Verlegen
0

0

Gevoelig

5

4

0

Zorgzaam

0

5

0
1

6

7

0
5

2

Optimistisch

7

0
2
6
2

Zwijgzaam

3

0

Chaotisch

6

6

3

3
3

2

0

6

1

Drammerig
0

8

3

2

0

Overtuigend

Helemaal

0
1

11

2
0

Flexibel

0
4
5
1

2

Creatief

3

5

3

1

4

Terughoudend
0

6

3

0

Energiek

5

0
2

8

4
0
0
0

Verantwoordelijk
0

5

2

4

9

6

8

10

12
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Hoe zou u uzelf omschrijven?

Hoe beschrijven andere u?
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2.1.2 Nieuwe media en social media
Welke mobiele telefoon heeft u?
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy S5 mini

iPhone
iPhone
iPhone
iPhone
iPhone

4
4S
5
5
6

HTC One
HTC One M8
Huawei Ascend P6
LG
Nokia
Sony Xperia Z3 Compact

Geef aan waar u uw mobiele telefoon het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.
Ik heb geen mobiele telefoon

0

Bellen

11

SMSen

5

E-mailen

10

Nieuws controleren

5

Internetten

11

Appen (Whatsapp)

14

Social Media (Facebook, Twitter etc.)

10

Spelletjes

3

Foto's/video's maken

10

Sporten
(Skype)

5

Anders, namelijk

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Heeft u een eigen tablet?

Ja
Nee

antwoorden

percentage

8
6

42,8%
57,2%

43%
57%
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Heeft u een eigen computer/laptop?

8%

antwoorden

percentage

11
1

92,9%
7,1%

Ja
Nee

92%

Geef aan waar u uw computer/laptop het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Internetten

12

E-mailen

13

Nieuws controleren

6

Social Media (Facebook, Twitter etc.)

6

Spelletjes

0

Werk/school gerelateerd

9

Anders, namelijk

0

0

2

4

6

8

10

12
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Van welke social media websites maakt u gebruik?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Geen

2

Facebook

11

Twitter

3

LinkedIn

10

Google+

2

Pinterest

5

Tumblr

0

Instagram

4

Anders, namelijk

0

0

2

4

6

8

10

12

Geef aan waar u uw social media account(s) het meeste voor gebruikt.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Ik heb geen social media account

2

Zelf posten

3

Delen

2

Liken

7

Kijken wat andere doen

10

Volgen/connectie maken en/of bevrienden

8

Netwerk uitbreiden

4

(Geen gebruik van social media account)

Anders, namelijk

1

0

2

4

6

8

10
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Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan social media?
antwoorden

percentage

5
5
3
1

35,7%
35,7%
21,4%
7,2%

0-2 uur
3-5 uur
6-8 uur
> 9 uur

7%

21%

36%

36%

Hoe goed kunt u overweg met...
Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Goed

14
12

12
10

10

10
8

8
6

5
4

4
2

2
0

4
3

1

1

1

0

0

0

Computers/laptops

0

0

Smartphones

0

0

Tablets

0
Social Media

Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen op u van toepassing zijn.
Helemaal niet
9

Niet echt

Neutraal

Een beetje

8

8

7

7

6

6
5

4

4

3

3

2

2
1
0

Helemaal

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2
1

1

0

Zonder mijn
mobiele telefoon
op zak voel ik me
naakt

3

4

1

1
0

Ik kan veel tijd
‘verspillen’ aan
social media

Social media is
Ik heb mijn
Ik ben altijd snel
een vorm van
mobiele telefoon op de hoogte van
sociale contacten niet per se nodig de nieuwste trends
onderhouden voor
mij
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2.1.3 Houding t.o.v. Co-eur en de Co-eur Facebookgroepen
Hoe bent u bij Co-eur terecht gekomen?

Wat was uw motivatie om bij Co-eur te gaan werken?

Bent u lid van de Co-eur Facebookgroepen?

Ja, van de
vestigingsgroep
Ja, van de supportgroep
Ja, van de
vestigingsgroep en de
supportgroep
Nee, ik wist niet dat er
een Facebookpagina en
groep was
Nee, ik heb geen
Facebook
Anders, namelijk
Medewerkersgroep
Privacy
Werk en privé
gescheiden

antwoorden

percentage

3

21,4%

0
0

0%
0%

0

0%

4

28,6%

7
1
3
3

50%
7,2%
21,4%
21,4%

21%
50%
29%
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Wist u dat bepaalde informatie als recepten in de Facebookgroep te vinden zijn?
8%
antwoorden

percentage

11
1

92,8%
7,2%

Ja
Nee

92%

Zijn er dingen die uw werk gemakkelijker zouden kunnen maken?
antwoorden

percentage

9
5

64,3%
35,7%

Nee
Ja, namelijk

36%

Een goede planning.

64%

Meer inzicht in Facebook opties voor
cliënten.

Meer weten wat er online over Co-eur
gebeurt.

Ander EPD, centrale planning werkt
niet altijd even goed

Ik zou graag wat meer contact willen
hebben met de cliënten in de tijd dat ze
even niet bij Co-eur zijn.
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Heeft u zelf nog opmerkingen en/of suggesties?

In het onderzoek hadden aan de behandelaren

nog vragen kunnen worden gesteld over
mogelijke interesse in behandeling via
social media, of de mening ten aanzien
van E- mental health.

134

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

2.2 Vervolgonderzoek
Wegens privacy redenen zijn de namen gefingeerd.

2.2.1 Dennis Bergers (03-02-2016)
1. Zijn er inhoudelijk dingen veranderd in de behandeling ten opzichte van 2
jaar geleden?
Inhoudelijk is er niet veel veranderd ten opzichte van 2 jaar geleden. Het hele
behandelprogramma is niet meer zo sport gericht, het gaat met name om zelfsturing
en gedragsverandering. De sportmomenten bij Co-eur zijn wel veranderd. Cliënten
worden nu niet meer hun gehele traject door Co-eur begeleid, maar dienen het op
een bepaald moment op eigen kracht te doen. De fitheidstest aan het begin van het
traject is niet om de conditie van de cliënt te meten, maar de mentale gesteldheid.
Hoe reageert de cliënt in een groep, onder druk en wanneer er ogen op hem gericht
zijn. Het gaat om bewustwording en een mentale veranderding. Het heeft geen zin
als de cliënt na Co-eur weer stopt met bewegen. Daarom worden er ook meestal
mentale doelen gesteld. Het gaat uiteindelijk niet om de fysieke verandering maar de
mentale verandering.
2. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens jou
wellicht gedigitaliseerd worden?
Bij Bewegen kan er niet veel gedigitaliseerd worden, het gaat immers om het bewust
bewegen. Maar Mijn Co-eur kan zeker een toegevoegde waarde zijn. Zo zouden
cliënten bijvoorbeeld hun sportmomenten kunnen bijhouden. Zoals de
Voedingscentrum app of een beweegdagboek zoals het eetdagboek bij Voeding.
3. Wat zou je ervan vinden als cliënten via Mijn Co-eur:
a. Hun huiswerk kunnen indienen?
Bij bewegen hebben cliënten niet veel huiswerk, ze zouden bijvoorbeeld wel hun
beweegdoelen kunnen bijhouden.
b. Hun agenda/afspraken kunnen inzien?
Een goed idee.
c. Beweegmomenten kunnen omwisselen
Het gebeurt niet zo vaak dat cliënten sportmomenten wisselen en anders geven
ze dit meestal van tevoren al aan. Een overzicht van de sportmomenten en de
groepen die na Co-eur nog altijd samen zijn blijven sporten is misschien een goed
idee.
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d. Bepaalde voortgang automatisch kunnen bijgehouden? (Denk
bijvoorbeeld aan gewicht)
Goed idee, het is misschien ook goed als cliënten bepaalde data kunnen
importeren. Als ze bijvoorbeeld Runkeeper gebruiker bij het hardlopen, deze data
kunnen importeren zonder dat ze het handmatig over dienen te typen.
e. Berichten kunt sturen naar een behandelaar?
We zien cliënten wekelijks dus de meeste vragen die ze hebben stellen ze in de
contactmomenten. Zo af en toe komt er een mail van een cliënt met een vraag
buiten het contactmoment.
f.

Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Het zou goed zijn als er een algemene/gezamenlijke community voor cliënten zou
zijn. Bepaalde (belangrijke) informatie bereikt dan meteen alle cliënten en niet de
alleen de cliënten van een specifieke vestiging. Cliënten zouden bijvoorbeeld ook
mensen kunnen vinden waarmee ze (na Co-eur) samen kunnen sporten, of
recepten uitwisselen.
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2.2.2 Sandra Keulen (16-02-2016)
1. Zijn er inhoudelijk dingen veranderd in de behandeling ten opzichte van 2
jaar geleden?
Inhoudelijk is er niet echt iets veranderd, wel zijn er bepaalde modules, zoals
mindfulness, die nu niet meer lopen. Onlangs hebben we het over de frequentie van
de behandeling. Voorheen hadden cliënten in het begin van het traject om de week
HIP! gesprekken van 2 uur. Als het gaat om de holding van een cliënt en gezien de
problematiek is 2 weken ertussen wellicht wat erg lang. Deze en andere redenen
hebben ervoor gezorgd dat er onlangs besloten is om de HIP! gesprekken meer op
elkaar af te stemmen. Dit betekend dat de cliënt in het begin van het traject
wekelijks HIP! gesprekken van 1 uur heeft. Er wordt wel aangegeven dat, zeker bij
de complexere cliënten, het soms fijn is als je ze vaker per week ziet. Sommige
collega’s geven de cliënten ook de mogelijkheid om buiten de contacturen te mailen
of mailen zelf om te vragen hoe het ervoor staat. Het zou misschien een
mogelijkheid zijn om via Mijn Co-eur contact op te nemen met de behandelaar.
2. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens jou
wellicht gedigitaliseerd worden?
Bepaalde huiswerkopdracht zoals het genogram of kunnen bijvoorbeeld
gedigitaliseerd worden.
3. Wat zou je ervan vinden als cliënten via Mijn Co-eur:
a. Hun huiswerk kunnen indienen?
Er zijn zeker een aantal huiswerkopdrachten die gedigitaliseerd kunnen worden.
b. Hun agenda/afspraken kunnen inzien?
Ik zou het heel fijn vinden als er binnen Mijn Co-eur een mijn planning zou zijn.
Zeker omdat er met regelmaat afspraken worden aangepasten dat cliënten dit nog
weleens vergeten. Als er dan een overzicht van de meest recente planning
misschien gekoppeld aan een herinneringssysteem zou dat fijn zijn.
c. Module specifieke informatie en bestanden kunnen terugvinden en
raadplegen?
Ik zou het zelf wel interessant vinden als, niet alleen voor psychologie maar ook
voor de andere divisies, Mijn Co-eur meer achtergrondinformatie over bepaalde
thema’s of interessante artikelen zou bieden. In de HIP! klapper worden wel kort
een aantal van deze thema’s aangekaart, het zou handig zijn als je de cliënten
dan kan verwijzen naar Mijn Co-eur voor meer informatie. Ook afslank mythes en
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fabels kunnen in Mijn Co-eur besproken worden, in welke vorm dan ook. Online
alles bij elkaar hebben staan is wel zo netjes, nu hebben cliënten vaak nog losse
blaadjes die ze snel kwijt kunnen raken.
d. Bepaalde voortgang automatisch kunnen bijgehouden? (Denk
bijvoorbeeld aan gewicht)
Cliënten kunnen het nu zelf bijhouden, als we de data van de metingen kunnen
importeren zou dat een goed overzicht geven.
e. Berichten kunt sturen naar een behandelaar?
Buiten de contacturen krijg ik eigenlijk weinig vragen binnen. Vrijwel elke
behandelaar geeft de cliënt de mogelijkheid om buiten de contacturen te mailen of
te bellen, maar cliënten maken er weinig gebruik van.
f.

Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Ja lijkt me een goed idee. Nu zijn er de 4 verschillende Facebookgroepen waar
eigenlijk niet veel meer in gebeurt. Het is wel goed als er nog ergens een kanaal is
waarin alleen cliënten zitten en dus in feite buiten Co-eur staat, zoals de Facebook
Supportgroep.

4. Wat zou je graag terugzien in Mijn Co-eur?
Ik mis nu een forum of chatfunctie in Mijn Co-eur. We hebben nu de
Facebookgroepen waarin cliënten weleens een vraag of berichtje sturen, maar
eigenlijk gebeurt er niet veel in de Facebookgroepen.
Ik zie in Mijn Co-eur ook wel een rol voor een stukje nazorg. Dat er online nog een
module gedaan kan worden of wanneer er iets dreigt mis te gaan dit aan te kunnen
geven.
5. Heb je zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Wellicht is het interessant om een aparte pagina of login voor de familie/omgeving te
hebben. Zodat zij ook informatie kunnen terugvinden over hoe ze hun
partner/ouder/kind het beste kunnen ondersteunen. Wel hebben wel partnergroepen
gehad, maar die lopen ook steeds minder en het is nu beperkt tot alleen de partner.
Soms gaat het ook over jongeren die nog thuis wonen en het zou goed zijn als we de
ouders er dan ook wat meer bij kunnen betrekken.
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2.2.3 Hellen Janssen (18-02-2016)
1. Zijn er inhoudelijk dingen veranderd in de behandeling ten opzichte van 2
jaar geleden?
Inhoudelijk niet echt, er zijn wel wat kleine dingetjes. Voor voeding zit er sinds kort
een E-Health module in Mijn Co-eur. De E-Health module bevat bijvoorbeeld nu wel
een deel over het plannen van je week en dat was voorheen geen thema. Wel de
aanpak van is veranderd
2. Verwacht je dat er (op korte termijn) dingen inhoudelijk gaan veranderen?
Zo ja, wat?
Ik verwacht wel dat er dingen gaan veranderen, binnenkort hebben we het eerste
landelijke teamoverleg waarin we gaan evalueren hoe de E-Health module er nu
uitziet en wat we anders willen. Ik verwacht dat er nog meer focus komt te liggen op
bewust eten, mindfull eten. Wellicht kunnen we samen met andere divisies iets gaan
doen. Bijvoorbeeld de eetbuigroep van de divisie psychologie dat daar ook iets met
voeding gedaan wordt. Een wat meer multidisciplinaire behandeling, daar zie ik wel
toekomst in. Normaal zou dat vrij veel geld kosten om 2 behandelaren voor 1 groep
in te plannen, maar als het bijvoorbeeld digitaal aangeboden zou worden zijn die
kosten niet zo van toepassing.
3. Wat is je mening ten opzichte van Mijn Co-eur?
Heel eerlijk vind ik het een beetje amateuristisch, ik denk dat er professioneel veel
dingen te halen zijn. Bijvoorbeeld bij de E-Health kun je opdrachten niet tussentijds
opslaan. Cliënten moeten dus de hele opdracht invullen en hem dan pas opslaan.
Wanneer ze de opdracht maar half doen en hem dan opslaan, kunnen ze niet op een
later tijdstip de rest aanvullen. Mijn Co-eur bevat recepten die niet helemaal kloppen
en niemand neemt daar verantwoordelijkheid voor. Ik denk dat er veel meer potentie
in zou kunnen zitten. Als je het linkt aan Facebook en cliënten kunnen mekaar
vinden. In het verleden is Mijn Co-eur als soort van klaagbank, daar moeten we denk
ik niet in faciliteren, maar meer in de positieve kant van mekaar vinden.

4. Zijn er dingen waarvan je zegt dit zou ik graag anders zien?
Op dit moment zijn we afhankelijk van het softwarebedrijf en dat werkt soms niet
helemaal zoals gewenst. Neem bijvoorbeeld het tussentijds opslaan van opdracht, dit
kan nu niet en het kan niet veranderd worden door Vector4, dat vind ik zonde. Ook
multiplechoicevragen gaat niet, die moet ik dan als “juist” of “onjuist” formuleren. En
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wanneer ik bijvoorbeeld open en gesloten vragen wil combineren gaat dat ook niet in
1 keer, dan moet de module 2 keer aangeboden worden. 1 keer met de open vragen
en 1 keer met de gesloten vragen, dat vind ik allemaal niet zo netjes en beperkend.
5. In hoeverre denkt je dat Mijn Co-eur een toegevoegde waarde kan zijn voor
de behandeling?
100%, als het goed wordt ingezet zeker. Ook voor ons, wanneer een cliënt
bijvoorbeeld vraagt hoe hij aardappelen moet koken, dan kunnen wij direct
doorverwijzen naar Mijn Co-eur.
6. Welke dingen, met betrekking tot de behandeling, kunnen volgens jou
wellicht gedigitaliseerd worden?
Het voedingsdagboek en dan kan er direct een beweegdagboek aan gekoppeld
worden, een recepten databank. Kijkende naar de E-Health kan die verder uitbreidt
worden, misschien meer professionele filmpjes. Nu is het gewoon een video van de
power point met mij als voice-over. Misschien kunnen we wel iets met Instagram,
dat cliënten een foto van hun maaltijd kunnen maken en deze kunnen delen, of
toevoegen aan hun eetdagboek. Ondanks dat we niet met calorieën bezig zijn zou
het misschien toch goed zijn om deze weer te geven. Stel de cliënt is ergens waar er
nootjes en zoutstengels op de tafel staan en hij ook graag een glas wijn wilt, hij zou
dit dan kunnen invoeren, kijken hoeveel calorieën het zijn en een bewuste keuze
kunnen maken. Om meer bewustwording te creëren.
7. Wat zou je ervan vinden als cliënten via Mijn Co-eur:
a. Hun huiswerk kunnen indienen?
Dat doen ze op dit moment voor voeding al en dat werkt goed. Het zou fijn zijn
als de cliënten een week voordat de opdracht ingeleverd moet zijn een
herinnering kan krijgen, dan hoeft de behandelaar daar niet achteraan.
b. Hun agenda/afspraken kunnen inzien?
Ja goed, en hier dan ook een herinnering bij. Bij de tandarts krijg ik meestal ook 3
dagen voor mijn afspraak een herinneringsmail of sms. Omdat de cliënten bij Coeur vaak meerdere afspraken per dag en week hebben, is het misschien handiger
om bijvoorbeeld elke maandag een overzicht te sturen met de afspraken van die
week erin.
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c. Recepten naar de voedingsdeskundige kunnen sturen
Goed idee, maar het ligt aan de tijdsinverstering die het gaat kosten. Iedere
diëtist heeft ruim gezegd ongeveer 80 cliënten onder begeleiding. Als er per week
3 cliënten gebruik van zouden maken en ik moet ze vervolgens bekijken,
becommentariëren en terugsturen dan ben ik waarschijnlijk 1 uur extra per week
kwijt aan het bekijken en terugsturen van de recepten. Toch is het goed als er
eerst een controle over het recept gaat voordat deze geplaatst zou worden op Mijn
Co-eur. Het grote voordeel is dat we zelf het recept niet meer hoeve te bedenken
en hem alleen maar hoeven goed te keuren en te plaatsen.
d. Module specifieke informatie en bestanden kunnen terugvinden en
raadplegen?
Heel goed idee bijvoorbeeld de vetmeter van het voedingscentrum of een fruit en
groente seizoenskalender. Dat lijkt me ideaal als dat standaard in Mijn Co-eur zit.
e. Bepaalde voortgang automatisch kunnen bijgehouden? (Denk
bijvoorbeeld aan gewicht)
Goed idee, cliënt komt toch op meeting en hoeft het dan niet meer zelf in te
vullen. Wel moet er de mogelijkheid blijven dat cliënten handmatig gewicht kan
invoeren. Het kan wel voor een klein probleem zorgen omdat er verschil kan zitten
in het gewicht thuis en bij Co-eur.
f.

Berichten kunt sturen naar een behandelaar?
Goed idee maar ook een valkuil. Als het erg gefaciliteerd wordt (Vraag nu aan de
diëtist), hoeveel vragen extra krijg ik dan? Hier zit ook tijd aan gekoppeld.

g. Lid kunt worden van een gesloten community van (oud)cliënten en
behandelaren?
Niet én de Facebookgroepen én een community op Mijn Co-eur. In plaats van de
Facebookgroep zou wel kunnen. Ik ben geen lid van een van die groepen, niet
omdat ik geen lid wil zijn van mijn eigen werk. Het is meer dat ik mijn privé, waar
ik gewoon mijn vakantiefoto’s opzet, privé houdt. Ik heb hem wel helemaal
afgeschermd maar als je dan toch met elkaar in een groep zit dan kan het goed
zijn dat mensen weer verder kunnen klikken, daar ben ik dan een beetje huiverig
voor. Als je mij gewoon in een eigen community mijn eigen ding kan laten doen,
dan weet ik dat dat mijn werkprofiel is. Daar zit ikzelf heel erg mee qua
professional naar mijn cliënten toe, dat ik eigenlijk niet via Facebook, mijn
privéprofiel, dat ik dan ook de rol van professional moet houden en dat ze me dan
vragen gaan stellen. Ik heb een keer een afmelding gehad van een cliënt via een
Facebookbericht. Ik ben een keer op reis geweest en heb ik een reisblog gemaakt
en een cliënt had dat dan gelezen, dat is dan misschien niet wat ik wil. Daar zit
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mijn grote probleem met Facebook, waar ik heel veel mogelijkheden wel zie met
een eigen community. Omdat wij als behandelaren dan veel actiever aanwezig
zouden kunnen zijn.
8. Wat zou je graag terugzien in Mijn Co-eur?
E-Health maar dan uitgebreider. Ik hoop dat alle andere divisies ook E-Health gaan
gebruiken. Zo zou elke divisie bijvoorbeeld de opdrachten aan de hand van een
filmpje kunnen uitleggen via Mijn Co-eur. Zo houd je uiteindelijk meer tijd over in
een consult om de daadwerkelijke voortgang te bespreken. Ook voor somatiek, al is
het een filmpje over hoe diabetes werkt, mythes ontkrachten. Ik zou echt meer
digitaal gaan werken.
9. Heb je zelf nog opmerkingen en/of suggesties?
Ik zou zelf ook wel open staan voor het aanbieden van Skypegesprekken. Misschien
ligt dat nog wat (te) ver in de toekomst, maar bij Weight Watchers doen ze
bijvoorbeeld ook online begeleiding, dan zie je niemand fysiek. Misschien niet voor
alles, maar misschien voor tussentijdse dingen zou dat goed kunnen. Co-eur wordt
vaker belastend gevonden omdat het zo intensief is, bieden we bepaalde consulten
via Skype aan dan kan dit een deel van de belasting wegnemen. Vooral voor de
mensen die (net) buiten de stad wonen en dus verder moeten reizen om bij Co-eur
te zijn. Daar zie ik echt wel toekomst in. Of je krijgt elke week een tip of recept, er
kan veel meer dan er nu gebeurt. We moeten ervoor zorgen dat Co-eur op je
netvlies blijft.
Mijn suggestie is: iedereen digitaal, dan gaat het ook echt veel meer leven. Tot nu
toe heb ik nog geen enkele cliënt gehad die zo digibeet was dat het hem niet lukte
de opdrachten via Mijn Co-eur te maken. Het is vaak een combi van vergeten en
misschien niet zo’n zin in hebben dan dat ze het werkelijk niet kunnen. Zelfs een
cliënt van 70 is het gelukt zijn opdracht te maken. Ergens inloggen en wat
opdrachten maken is het tegenwoordig niet meer zo lastig.
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Bijlage VI: Opzet testsessies

Introductie
Welkom bij deze testsessie hoorden bij het onderzoek naar het inzetten van nieuwe
media bij een behandeling van overgewicht bij CO-EUR. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
in het kader van de bachelor thesis van de opleiding Communication and Multimedia
Design aan Zuyd Hogeschool in Maastricht.
Deze sessie is bedoel om te onderzoeken of de website werkt zoals deze bedoeld is. Ik ga
u daarom vragen om deze website uit te proberen middels een aantal taken en
scenario’s. De sessie zal maximaal 1 uur duren en is opgedeeld in 4 onderdelen:
achtergrondinformatie, testtaken en scenario’s, vragen tot slot en een enquête.
Voordat we gaan starten zijn er eerst nog een aantal dingen die ik graag met u wil
doornemen. Het eerste wat ik wil benadrukken is dat ik de website test, niet u. Er is niets
wat u fout kunt doen. Ik wil u vragen om tijdens deze sessie hardop te denken: zeg maar
waar u naar kijkt, wat u denk, wat u verwacht en wat u probeert te doen. Het zijn juist
deze dingen die erg nuttig voor mij zijn. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u mij
met uw opmerkingen kwetst. Ik wil graag eerlijke reacties zodat ik de website kan
verbeteren waar nodig. Ik wil graag duidelijk maken dat de website die we vandaag gaan
testen een prototype is. Dit betekent dat nog niet alle functionaliteiten die erin zitten al
werken.
Wanneer u tijdens deze sessie vragen heeft, kunt u mij deze gerust stellen. Omdat ik
graag wil weten hoe mensen de website gebruiken zonder hulp, zou het goed kunnen zijn
dat ik niet in staat ben u direct te antwoorden. Heeft u na de sessie nog vragen die
onbeantwoord zijn gebleven dan kunt u mij deze gerust stellen. Mocht u tussendoor een
pauze nodig hebben dan kunt u dit gerust aangeven.
Als laatste wil ik graag uw toestemming vragen deze sessie op te nemen. Middels de
webcam van deze laptop wil ik uw gezichtsuitdrukkingen vastleggen, een ander
programma neemt op wat er op het scherm gebeurt. Deze opname wordt uitsluitend
gebruikt voor mijn eigen onderzoek en zal nooit zonder uw toestemming gedeeld worden.
Het opnemen helpt mij omdat ik dan gedurende de sessie niet zoveel aantekeningen hoef
te maken.
Heeft u tot dusver vragen?
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Testsessie
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
Voordat we echt gaan beginnen wil ik graag eerst nog een aantal korte vragen stellen.
1. Wat is uw leeftijd?
2. Wat is uw beroep?
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
4. Wat doet u meestal als u online bent?
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?

Onderdeel II: Eerste indruk
Ten eerste wil ik u vragen naar deze pagina te kijken en me te vertellen wat u vindt. Wat
valt u op, waar denk u aan? Kijk maar even rond en vertel daarbij. U kunt scrollen als u
wilt, maar ik wil u vragen nog nergens op te klikken. Als u graag ergens willen klikken,
probeert u dit dan te vertellen.
1. Wat is uw eerste indruk?
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?

Sessie onderdeel III: Taken en scenario’s
Ik ga u nu vragen een aantal specifieke taken uit te voeren. Ik wil u vragen de taken uit
te voeren zonder gebruik te maken van de zoekfuncties. Wanneer een website getest
wordt zonder gebruik te maken van zoekfuncties en andere hulpmiddelen geeft dit een
beter zicht op de algehele structuur van de website. Voordat we verder gaan wil ik u
nogmaals vragen hardop te denken.
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze informatie?
2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te bekijken.
Hoe zou u een recept opslaan?
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3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer bekijken.
Waar zou u dit kunnen vinden?
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie succesverhalen
geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt doen?
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise. Hoe
zou u dit doen?
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten van Coeur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien wat u graag met
anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?

Onderdeel IV: Tot slot
Als voorlaatste zijn er nog een aantal dingen die ik graag van u wilt weten.
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het duidelijk
wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een doorbraak, heeft
geschreven?
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk willen
omschrijven?

Onderdeel V: Enquête
Als laatste onderdeel van deze sessie wil ik u graag nog vragen een enquête in te vullen.
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Enquête

Naam

_______________________

Datum

_______________________

1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
1

2

3

4

5

6

7

Helemaal niet makkelijk

Zeer makkelijk

3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
1

2

3

4

Heel onduidelijk

1

Heel duidelijk

2

3

4

Te kort

1

5

5
Te lang

2

3

4

Irrelevant

5
Relevant

4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
1

2

3

Helemaal oneens

4

5
Helemaal eens

5. Wat beviel u het meeste aan de website?
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6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?

7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:

8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja / Nee, omdat __________________________________________________________

9. Zijn er dingen die u mist?
Ja / Nee, namelijk ________________________________________________________

10.Heeft u nog opmerkingen of suggesties?

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking, wij waarderen dit enorm.
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Bijlage VII: Resultaten testsessies
Aaron Bakker 16-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
22
2. Wat is uw beroep?
Illustrator.
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Dat is een zware, ik denk wel 25-30 uur.
4. Wat doet u meestal als u online bent?
Skype om te chatten en heel veel internetlinks doorklikken enzovoorts. En e-mail
checken natuurlijk.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Heel weinig, misschien maar 10 minuten in een week.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Het doet me een beetje denken aan Wordpress, ik krijg een beetje een back-end
idee. Maar hij is wel mooi, zacht voor het oog.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Een grafiek van mezelf. En een soort van stats. Ik zie de stats wel hier op het
Dashboard. Wat ik zou verwachten dat je de vorm van je lichaam ziet en daar dan
kan doorklikken en kan zien hoe het eraan toegaat.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Ik zou ze denk ik onder elkaar zetten, maar ik weet niet of dat een betere oplossing
is. Maar ik denk dat dit meer een persoonlijke voorkeur is. Of anders 2 gelijke
kolommen, nu zijn de kolommen in de eerste twee rijen niet gelijk verdeeld, dat
begint daarna pas. Ik vind de kolom van de afspraken en Recept van de maand te
klein.
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Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Mogelijkheid 2: Via de directe link onder in de rechter balk. “Toen ik de eerste keer
keek had ik al gezien dat in die rechte sidebar de behandelaren staan. Stel hij niet in
dat overzichtje staan zou ik de button Alle behandelaren gebruiken. Gewoon
doorklikken. Het is heel duidelijk, lijkt op Facebook en daar ben ik het wel mee
eens.”
2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 1/2: Via het dashboard het opslaan icoon gebruiken in het blok van het
recept van de maand/roterende banner.
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Mogelijkheid 2: Via Recepten Mijn kookboek aanvinken onder de zoekbalk (werking
niet uitgewerkt in prototype). “Ik zou in eerste instantie een menu item met
kookboek verwachten, en anders zou ik bij de Recepten kijken.
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 1: Via de rechter navigatie de link bij de recente activiteit gebruiken.
“De Community is wel vertrouwd het is gewoon een forum, maar dan wel een beetje
mooier dan dat je normaal ziet. Dus dat is wel mooi en helemaal duidelijk.”
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
“Ik zou bij de Community kijken of het topic of de auteur ertussen staan. Als alleen
de auteur er staat zou ik op de naam klikken en kijken welke dingen zij hebben
geplaatst.”
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6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 2: Via een eventuele subcategorie van Beweging in de Community de
button “Topic aanmaken” gebruiken. “Ik vind het een beetje vreemd dat er onder
een categorie meerdere categorieën kunnen vallen.”
7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken. “Ik zou kijken
naar mijn lichaam dan, maar dat gaat een beetje tegenin wat ik in het
begint zei, wat ik zou verwachten onder mijn Lichaam. Anders zou ik kijken in de
subnav.”

8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
“Ik zou daar een nieuw topic voor aanmaken, ik zou dat dan bij de categorie Voeding
verwachten.”
Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Versie 2, ik zei in het begin al dat ik de kolom van de afspraken te smal vond en bij
versie 1 lijkt hij nog smaller omdat die vakjes van de datum al vrij breed zijn. De
tweede versie vind ik wat breder ogen en is wat duidelijker onder elkaar. Bij versie 1
is de tweedeling tussen de bovenste en onderste afspraak is maar een heel dun
lijntje en bij versie 2 wordt het verdeeld door die dikke balk van de datum.
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Denise Meesters….. Ja. Ooh wacht. Oke ja ik zie het. Er staan 2 namen. Aaah ik zie
het, Tristan heeft hem geplaatst, Denise heeft als laatste gereageerd. Ik vraag mij
wel af of het wel nut heeft om bij de recente activiteit te zeggen wie het geplaatst
heeft. Ik zie daar eerlijk gezegd het nut niet van in. Ik zou het zelfs mooier vinden
als je in plaats van het gezicht van de meest recente activiteit het gezicht van de
originele plaatser laat zien. Ik zou de recente activiteit weglaten, of alleen de datum
van wanneer er het laatst gereageerd is. Dan kun je zien welke topics hot zijn. Maar
wie er als laatste heeft gereageerd is niet zo van belang eigenlijk.

159

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Persoonlijk niet, maar ik kan wel zien hoe hij op een kleiner scherm uit ziet. Ik denk
dat hij daar wel geschikt voor is.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
Het ziet er goed uit, het is zoals ik het eigenlijk ook op dekstop zou verwachten, alles
onder elkaar. Als ik hem een keer in nood onderweg zou moeten gebruiken dan zou
dat gaan.

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
9

3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
3: Neutraal qua duidelijkheid
3: Neutraal qua lengte
4: Redelijk relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
4: Helemaal eens
5. Wat beviel u het meeste aan de website?
De sidebar is in erg handig om in één oogopslag de meest relevante en nieuwe topics
te zien.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
Kookboek en bewaarde recepten dezelfde naam geven. Weglaten “laatste activiteit”
bij topics.
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Het in contact blijven met de community.
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8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, omdat de functionaliteiten veelal gebaseerd zijn op bekende interfaces zoals
Facebook en internet forums.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
-
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Sharon Paulissen 17-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
48
2. Wat is uw beroep?
Planner.
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Ik denk zo’n 12 tot 15 uur.
4. Wat doet u meestal als u online bent?
Vooral e-mail, social media bekijken en nieuwssites bezoeken.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Het gaat, meestal als ik met de trein reis gebruik ik mijn telefoon om te internetten.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Druk, er staat veel op en ik weet even niet waar ik moet beginnen. Maar als je even
verder kijkt is het wel duidelijk ja. Oh dat is ook fijn dat de afspraken erin staan.
Heel fijn en ook wel overzichtelijk.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Het gewicht en de lengte.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Nu ik eraan gewend ben goed, ja fijn.

Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Mogelijkheid 1: Via behandelaren in de navigatie en vervolgen klikken op Dennis
Smeets. Zou het ook verwachten onder de Mijn Beweging pagina.
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2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 2: Via het dashboard het opslaan icoon gebruiken in het blok van het
recept van de maand.
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Mogelijkheid 2: Via Recepten Mijn kookboek aanvinken onder de zoekbalk (werking
niet uitgewerkt in prototype). Zou het ook verwachten onder de Mijn
Voeding pagina.
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 2: Via Community naar de subcategorie Succesverhalen navigeren en
vervolgens het topic aanklikken. Indien de zoekfunctie zou werken zou de cliënt in
eerste instantie zoeken op cliëntnaam en dan een overzicht van zijn/haar topics
verwachten.
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via de Reageren link onder de reactie waarop gereageerd wordt.
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken.

7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken. Cliënt had
hulp nodig bij het vinden van de subnavigatie. “Ik had over dat pijltje heen
gekeken.”
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8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
Genavigeerd naar Receptenpagina, maar Recept insturen link niet zelf gevonden.

Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Versie 2, waarom precies weet ik niet, gevoelsmatig.
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Tristan Franssen, of toch Denise Meesters? Nee zij heeft als laatste gereageerd dus
dan is het wel Tristan.
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Ja.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
Ziet er goed uit, ik vind het heel fijn hoor, echt super.

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
9

3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
5: Heel duidelijk
4: Lang
4: Redelijk relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
4: Eens
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5. Wat beviel u het meeste aan de website?
Overzichtelijk, agenda meteen bij de hand. Eetdagboek digitaal invullen vind ik
geweldig.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
Eerste indruk was wat druk! Na even gekeken te hebben viel het wel mee.
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Recepten, eetdagboek en topics (reacties van anderen).
8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, omdat het een fijne, overzichtelijke website is.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee, op het moment zou ik niets kunnen bedenken wat ik zou missen.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
Fijne site, had ik goed kunnen gebruiken tijdens mijn Co-eur tijd!
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Jolanda Smeets 17-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
37
2. Wat is uw beroep?
Werkloos
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Ik denk toch best veel, e-mail enzovoorts dat telt natuurlijk ook mee. 20 uur zoiets
denk ik.
4. Wat doet u meestal als u online bent?
E-mailen, fora checken, social media.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Toch wel redelijk vaak.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Ik vind de grafiek erg leuk en ik hoop echt dat dat door Co-eur wordt bijgehouden
want zelf doe ik dat eigenlijk niet. De eerste indruk is dat het erg overzichtelijk is.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Een meer uitgebreidere grafiek van het gewicht, buikomvang, BMI, bloedwaarden
enzovoorts.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Aantrekkelijk, rustig in een goede balans.
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Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Niet gevonden. “Ik weet nu dat fysiotherapie en beweging bij elkaar horen dus dan
zou ik bij beweging zoeken maar ik weet niet of een starter die link al kan leggen. Ik
denk dat bij Mijn Beweging een overzicht van de fysiotherapeuten staat of in elk
geval mijn eigen fysiotherapeut erbij staat. Als ik het daar niet kan vinden zou ik bij
Behandelaren zoeken.”
2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 2: Via het dashboard het opslaan icoon gebruiken in de roterende
banner. Cliënt wacht totdat de roterende banner zelf bij het Recept van de Maand is.
Andere mogelijkheid zou zijn via de Recepten de link in de banner gebruiken.
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Mogelijkheid 2: Via Recepten Mijn kookboek aanvinken onder de zoekbalk. Zou het
ook verwachten onder de Bestanden pagina.
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 1: Via de rechter navigatie de link bij de recente activiteit gebruiken.
Reactie bij het zien van de reacties: “Dit vind ik leuk! Ik ben een echt forum mens.”
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via de Reageren link onder de reactie waarop gereageerd wordt.
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken.
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7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken.

8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Recepten de link voor een recept in te sturen bovenaan de
pagina gebruiken.

Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Versie 2, er is meer ruimte voor de afspraak en huiswerk en het is voor mijn gevoel
overzichtelijker.
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Tristan Franssen, Denise Meesters heeft als laatste gereageerd.
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Wel op mijn tablet, de mobiele telefoon is me toch wat te klein.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
Het ziet er goed uit op tabletformaat, nog altijd mooi overzichtelijk.

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
9
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3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
5: Heel duidelijk
3: Neutraal qua lengte
5: Relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
5: Helemaal Eens
5. Wat beviel u het meeste aan de website?
Overzichtelijk, rustig, relevante informatie.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Contacten: stimulans om door te gaan e/o dingen samendoen.
8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, omdat je alleen een community kan hebben met meerdere mensen ;-). En samen
is makkelijker.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee, op het moment (nog) niet. Het lijkt compleet.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
Nee, ziet er goed uit!
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Sandra Hogenboom 18-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
34
2. Wat is uw beroep?
Receptioniste.
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Niet zo veel, ik lees weleens wat nieuws of beantwoord mijn mail. Misschien 10 tot
12 uur?
4. Wat doet u meestal als u online bent?
Nieuws lezen en e-mail beantwoorden.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Niet, ik heb nog een vrij oude telefoon waarmee ik niet op het internet kan.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Er gebeurt veel waar moet ik beginnen? Ik ben een beetje overdonderd. Als ik er
even doorheen heb gescrold vind ik het wel duidelijk.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Ik denk wat meer informatie over mezelf. Of ik elk geval dat wat hier bekend is, het
gewicht enzovoorts.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Zoals ik al zei ik vind het wat veel.

Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Mogelijkheid 1: Via behandelaren in de navigatie en vervolgen klikken op Dennis
Smeets
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2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 3: Via Recepten en vervolgens het opslaan icoon gebruiken in de
banner. “Ik had in het begin gezien dat er op de home een blokje met het recept van
de maand stond maar ik kan niet zo snel zien hoe ik hem kan opslaan dus ga ik bij
de recepten zelf kijken. … Aaah nu is duidelijk dat dat boekje opslaan betekend.”
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Niet kunnen vinden.
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 2: Via Community naar de subcategorie Succesverhalen navigeren en
vervolgens het topic aanklikken.
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
Niet kunnen vinden.
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken. In eerste
instantie kon de cliënt het niet vinden, ze zou het onder Mijn Beweging verwachten.
Nadat ze op de Community geklikt had was het haar duidelijk dat ze dat hier kon
doen.

7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken. “Ik dacht
eerst dat ik gewoon op mijn naam of foto kon klikken links boven, maar er gebeurde
niets. Toen zag ik opeens een pijltje en daar kon ik wel op klikken. Toen zag ik ook
een linkje naar het kookboek.”
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8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
Cliënt zou hier een topic voor aanmaken: “Ik denk dat dat dan net zo gaat als het
bericht over die wandelgroep.” Nadat er verteld was dat dit via de Recepten pagina
kon reageerde de cliënt: “Ja dat is inderdaad misschien wel logischer.”

Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Versie 2 vind ik duidelijker.
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Oei ik zie daar twee namen, mijn eerste ingeving zou zijn Denise Meesters, haar foto
staat erbij dus dat zal wel belangrijk zijn. Maar zij staat achteraan terwijl Tristan
direct onder de titel staat. Dan ga ik toch voor Tristan … Ohja ik zie nu ook bovenaan
Recente activiteit staan. Ik vond het in eerste instantie niet zo duidelijk.
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Nee, maar dat komt omdat ik dat nooit doe.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
Ik vind het wat lastig hier een goede mening over te hebben, ik vind het gewoon te
klein en een beetje onhandig. Maar ik herken het wel, het lijkt veel op de gewone
website.

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
7
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3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
4: Duidelijk
5: Te lang
4: Redelijk relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
3: Neutraal
5. Wat beviel u het meeste aan de website?
Ik vond het wel fijn dat ik een grafiek van mijn gewicht kon zien.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
Persoonlijk zou ik hem wat inkorten, wat minder informatie laten zien.
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Het vinden van nieuwe recepten.
8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, op zich wel. Ik kan me voorstellen dat mensen die er wat meer gebruik van
maken zich hier goed mee kunnen helpen.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
Nee.
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Peter van Dongen 19-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
56
2. Wat is uw beroep?
Accountant.
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Ik ben regelmatig wel online, ook voor mijn werk. Toch wel zo’n, 15 uur schat ik.
4. Wat doet u meestal als u online bent?
E-mails beantwoorden, nieuws lezen en dingen opzoeken.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Soms als ik geen desktop in de buurt heb.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Overzichtelijk en netjes.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Het gewicht, de buikomvang, de lengte en het geslacht.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Dat de grafiek het grootste is omdat het belangrijk is begrijp ik wel.

Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Mogelijkheid 1: Via behandelaren in de navigatie en vervolgen klikken op Dennis
Smeets.
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2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 1: Via het dashboard de opslaan link gebruiken in de roterende banner.
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Mogelijkheid 2: Via Recepten Mijn kookboek aanvinken onder de zoekbalk (werking
niet uitgewerkt in prototype).
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 3: De zoekbalk gebruiken binnen de Community (werking niet
uitgewerkt in prototype). “Ik zag ook op de homepage iets van de Community maar
daar zie ik het niet tussen. Ik kan ook naar Community en daar dan zoeken.”
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via de Reageren link onder de reactie waarop gereageerd wordt.
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken.

7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken. “Ik verwacht
iets van mijn gegevens. “Het is even zoeken maar het staat er wel allemaal op.”

8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Recepten de link voor een recept in te sturen bovenaan de
pagina gebruiken.
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Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Versie 2, ik vind het fijner om het onder elkaar te hebben, dan is er wat meer ruimte
voor de tekst.
2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Tristan Franssen. “Ik twijfelde eerst tussen de eerste en de tweede kolom, maar toen
zag ik daarboven laatste activiteit staan.”
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Nee, ik kijk niet vaak websites op mijn mobiel. Ik vind dat niet ideaal op dat op mijn
mobiel te doen, het wordt te klein.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
-

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
9

3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
4: Duidelijk
3: Neutraal
5: Relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
4: Eens
5. Wat beviel u het meeste aan de website?
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Overzichtelijk en mogelijkheden.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
Community bij titel auteur en startdatum toevoegen.
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Progressie volgen.
8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, omdat er een persoonlijk logboek gemaakt wordt en interactie met andere
cliënten mogelijk is.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
Keurige website, draagt bij aan onderlinge interactie van cliënten.
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Gerda Janssen 20-08-2016
Onderdeel I: Achtergrondinformatie
1. Wat is uw leeftijd?
39
2. Wat is uw beroep?
Werkloos.
3. Hoeveel uur per week besteedt u aan het gebruik van internet?
Ik denk ongeveer 10 tot 15 uur.
4. Wat doet u meestal als u online bent?
Nieuws lezen en e-mails versturen.
5. Hoe vaak bekijkt u websites via uw smartphone en/of tablet?
Niet echt vaak.
Onderdeel II: Eerste indruk
1. Wat is uw eerste indruk?
Ziet er mooi uit en er wordt meteen veel informatie gegeven. De grafiek mag voor
mij weg, die vind ik onduidelijk. Ik heb dan liever gewoon een lijst.
2. Wat verwacht u te vinden onder Mijn Lichaam?
Dingen die uit de metingen in het traject komen, gewicht enzovoorts.
3. Wat vindt u van de indeling van de blokken?
Wel oké, ik zou denk ik alle blokken even breed maken.

Onderdeel III: Taken en scenario’s
1. U bent net begonnen bij Co-eur en wilt graag al wat meer weten over uw
fysiotherapeut Dennis Smeets. Waar zou u gaan kijken voor deze
informatie?
Mogelijkheid 1: Via behandelaren in de navigatie en vervolgen klikken op Dennis
Smeets.
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2. U wilt graag het recept van de maand opslaan om het later nog eens te
bekijken. Hoe zou u een recept opslaan?
Mogelijkheid 1: Via het dashboard de opslaan link gebruiken in de roterende banner.
3. U heeft vorige week een recept opgeslagen en wilt dit nu graag weer
bekijken. Waar zou u dit kunnen vinden?
Niet gevonden.
4. Denise Meesters heeft net een nieuw topic in de subcategorie
succesverhalen geplaatst wat u graag wilt lezen. Waar denk u dat u dit kunt
doen?
Mogelijkheid 2: Via Community naar de subcategorie Succesverhalen navigeren en
vervolgens het topic aanklikken.
5. U wilt reageren op een reactie van iemand anders op het topic van Denise.
Hoe zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via de Reageren link onder de reactie waarop gereageerd wordt.
Cliënt had even de tijd nodig, maar kon het wel zelf vinden.
6. U heeft een wandelgroep opgericht speciaal voor cliënten en oud-cliënten
van Co-eur en wilt hierover een bericht schrijven. Waar zou u dit doen?
Mogelijkheid 1: Via Community de button Topic aanmaken gebruiken

7. U wilt uw profiel bekijken. Hoe doet u dit?
Mogelijkheid 1: Via de subnavigatie de link naar het profiel gebruiken. Cliënt klikte
eerst op de naam en de foto alvorens ze het pijltje zag.

8. U heeft een lekker recept in het boekje van de Jumbo gezien dat u graag
met anderen wilt delen. Waar zou u dit doen?
Cliënt wilde hiervoor een topic aanmaken bij de categorie Voeding. “Ik zou daar dan
een subcategorie Recepten verwachten.”

Onderdeel IV: Tot slot
1. Welke versie van de agenda gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
Persoonlijk vind ik versie 1 beter, maar ik kan niet echt benoemen waarom.
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2. Kijkende naar de subcategorie Succesverhalen van de Community. Is het
duidelijk wie van de twee leden het topic: Co-eur zorgde voor een
doorbraak, heeft geschreven?
Tristan Franssen.
3. Zou u deze website op uw smartphone of tablet gebruiken?
Ja ik denk het wel.
4. Zo ja, wilt u het dashboard daar dan eens kort op bekijken en uw indruk
willen omschrijven?
Het ziet er wel mooi uit maar hij wordt dan wel in een keer zo lang.

Onderdeel V: Enquête
1. Hoe beoordeelt u de algehele gebruikersvriendelijkheid?
8

2. Hoe makkelijk kon u gevraagde taken uitvoeren?
7

3. De elementen op de pagina (de verschillende blokken) zijn:
4: Duidelijk
3: Neutraal
4: Redelijk relevant
4. Het is duidelijk dat er meer informatie achter elk blok op een pagina zit.
4: Eens
5. Wat beviel u het meeste aan de website?
Community.
6. Noem minimaal één ding (maximaal 5) wat er volgens u veranderd moet
worden aan de website?
Grafiek mag weg.
7. Na het zien van deze website denk ik dat hij me vooral kan helpen met:
Recepten, behandelaren contact, community.
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8. Zou u anderen aanraden deze website te gebruiken?
Ja, het interessant is en je weer op weg kan helpen.
9. Zijn er dingen die u mist?
Nee.
10. Heeft u nog opmerkingen of suggesties?
Makkelijke inlogprocedure.

181

/182

Nieuwe media bij een behandeling van overgewicht

182

/182

